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బధధతగ ఎదుగదముం!
కశీ  రాజధనన్ని  పలముంచ  బభహహ్మదతత డకి  నలగర  కొడుకల  ఉముండేవాళళ.  వాళలల
మొదటవాడు ఒకసర అడవికి పోయినపరడు,  పదద్ద చెటస  కడముం ఒకట చసూసడు. బోడగ,

ఎముండపోయినటల  నలబడ ఉముందద.  అతన తనతో పట ఉనన్ని రథసరధిన  'ఇదముం చెటస ,

ఇటల  ఉముంద?' అన అడగడు. 

"దీనన్ని 'పలాశ చెటస ' అముంటర యవరాజ!" అనన్నిడు సరధి. 

ఆ తరాసత కొముంత కలానకి రముండో యవరాజు అద పశముంతముంల తరగతసూ,  కొమహ్మలతోట-

రమహ్మలతోట  విసతరముంచి ఉనన్ని పదద్ద  చెటస న ఒక  దనన్ని చసూసి, "ఆదముం చెటస ?" అన అడగడు
సరధిన. 

దనన్ని 'పలాశ చెటస ' అముంటర యవరాజ!" అనన్నిడు సరధి. 

మళల కొనన్నిళలకి యీసర మసూడోవాడు వెళల డు, అటవెలప.  అకసడొక చెటస  ఎరరరరన పూలతో,

నముండుగ కనపిముంచిముంద. "అదముం చెటస , అటల  ఉముంద?" అన అడగడు అతన.

దీనన్ని 'పలాశచెటస ' అముంటర పరభసూ!" అనన్నిడు సరధి. 

కొదద్ద  రోజులక నలగో వాడు అట వెళల  చసూసి,  అద పరశన్ని  వేసడు:  'ఇముంతలేసి కయల
కసిముంద పచచ్చగ, ఇదముం చెటస ?' అన. 

దీనన్ని 'పలాశ చెటస ' అముంటర యవరాజ!" అనన్నిడు సరధి.  

ఆ తరవాత యవరాజుల నలగరసూ మాటల డుకముంటముంటే ఏదో సముందరరముంల పలాశ చెటస
పరసత వన వచిచ్చముంద:

"నేన చసూసన. అద బోడ కముండముంలాగ ఉముంటముంద"  అనన్నిడు మొదటవాడు. 
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"కదు!  మరర చెటస లాగ పదద్ద వకకముం అద!  దన నముండా ఆకలముంటయి!"  అనన్నిడు రముండవ
వాడు.

"ఉహ! మాముంసముం మదద్దలాల గ పూలముంటయి. నక తలస!" అనన్నిడు మసూడోవాడు. 

"లేదు, లేదు! ఆకపచచ్చ కయలముంటల !" అనన్నిడు నలగోవాడు.

నలగరసూ "నేన కరకసముంటే నేన కరకస " అన గడవపడుతముండగ, వాళల ననన్ని అటగ వచిచ్చ,

వాళళ  మాటల  విన,  నవాసడు:  "మరముంత  దనన్ని  చసూశమనకనన్నిర;  బగనే  గరత
పటస కనన్నిర;  కనీ దనన్ని  'ఏ సమయముంల  చసూశముం'  అనేద గమనముంచలేదు.  పరపముంచముంల
'కలముం'  అనేద మహాదురతమలన వసత వ.  కలముంతో  పట మారపోనవి యీ సకషసల ఏవ
లేవ. అనీన్ని  అనకణముం  మారరక లనయధవే!" అన చెపిర  సరద్ద బట  చశడట. 

ఇముందుల మనముం  పిలలలముం  గమనముంచాలలముంద ఒకటముంద:  రాన రాన అముందరముం  పదద్దవాళళముం
అవతముం  కద,  ఎలాగసూ?  అయితే  'ఎటల ముంట  పదద్దలముం  అవతనన్నిముం?'  అన
గమనముంచుకముంటముంటే చాల- అముందరముం  బధధత గల వాళళగ ఎదుగతముం. 

బధధతగ ఎదగే పిలలలముందరక అభినముందనలతో,

కొతతపలల బకముందముం. 

వేమన పదధముం:

అనన్ని దనమలన ననన్ని దనమ గపర
కనన్ని తలల కముంట ఘనమ లేదు 
ఎనన్నిగరన కనన్ని నెకసడు లేదయ
విశసదభిరామ, వినర వేమ!

భవముం:   ఓ వేమా! దనలనన్నిటలక అనన్నిదనమే గపరద.  కన 
పముంచిన తలల కముంటే లకముంల గపరవారవరసూ లేర. ఎముంచి చసూసత 
విదధబుదుద ల నేరరన గరవ కముంటే గపరవార కూడా 
ఎవసరసూ లేర.



య సధసూముంశచ్చ ఖలాన  కరోత విదుషో మసూరార్ఖాన  హితన దసషణ:

పరతధకముం కరతే పరోకమమకతముం హలాహలముం తతసత్క్షణాత  ।
తమారాధయ సతసత్క్రియముం భగవతముం భోకత ముం ఫలముం వాముంఛితముం
హే సధో వధసనెలరర్గుణషు విపలేషససస ముం వకథా మా కకథా: ॥
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భవముం: మతరమా! దురాహ్మరర్గుడన కూడా మముంచివాడగ, మొదుద్ద న కూడా తలవెలనవానగ, రాజులన 
కూడా మముంచి సన్నిహితలగ, కనబడన దనన్ని కనపిముంచటల గ, ఘోరమలన విషనన్ని కూడా
అమకతముంలాగ చసత ముంద మముంచిపన“ ”.  అటల ముంట మముంచి పనన గటస పటస దలతో చయల.

సహసలమపి య వాచా, అనతస పద సముంహిత
ఏకముం అతస పదముం సవధ, యముం సతస ఉపసమహ్మత

వకథా పదలతో కూడుకనన్ని వాకధల వెయిధట కముంటే, రాగదసషలన ఉపశమముంపజేస అరసవముంతమలన మాట ఒకసట చాల.

ఖలనన  సజజనగగ, మసూరర్ఖా జన సముంఖధవముంతనముంగగ, రా
యల సనహ్మతర లగ; నగోచరమ బభతధకముంబుగ, బశణ హకత  
కలనముంభలన మహావిషముంబమకతమగ జేయ సతసరహ్మమ-

జజజ్జ్వల నషష్ఠా  నధివెల భజియిముంపమ వయసధ, వాముంఛితరాస పితకిన 

సముంససకత మసూలముం
(భరత కహర) 

తలగ అనసరణ
(ఏనగ లక్ష్మణ కవి) 
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సెలవలలపోతనన్నియ!
జరగిన కథ:  బటస  ఢిలల పిలాల డు.  సెలవలల అమహ్మమహ్మ వాళల ఊర వచాచ్చడు.  ఇకసడకొచిచ్చ చుటసూస ఉముండే
విషయల చాలా నేరచ్చకనన్నిడు.  సన్నిహముం చెయధటముం,  పక్షులన్ని జముంతవలన్ని పేరమముంచటముం,  ఇతరలక
సయముం  చెయధటముం  లాముంట  సముంగతలన్ని,  తలగల  రాయటనన్ని,  చదవటనన్ని   అనన్నిటనీ  ఈ  కొదద్ద
కలముంలనే నేరచ్చకనన్నిడు. ఇపరడముంక వెనకిస వెళళపోయ సమయముం దగర్గుర పడుతనన్నిద.. 

రచన : శమత అనరాధ నదముండల, పోరముంకి, కకషషజిలాల .

ఆరోజు  రాతభ  భోజనలయధక  "ఇదగో,

అమహ్మతోట-ననన్నితోట  మాటల డు"  అముంటసూ
ఫోనల నముంబర కలపి ఇచాచ్చర తతయధ. 
ఫోన ఎతతనక వాళళమహ్మ సనముందకి అసల

మాటల డే  అవకశమే  ఇవసలేదు  బటస :

అమహ్మమహ్మ  ఇముంటల  ఏమేముం జరగతనన్నియ
అవనీన్ని  ఉతలహముంగ  చెపేరససూత  పోయడు:

పిచుచ్చకలన్ని పముంచుకవటముం గరముంచి చెపరడు;

 బటస  కథల
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'దనవలల  పిచుచ్చకల  సముంఖధ  పరగతముంద'

అన  తతయధ  మచుచ్చకనన్ని  సముంగత
చెపరడు;  తన  వలలనే  తతయధ,  అమహ్మమహ్మ
పిచుచ్చక  గసూడున  ఇముంటలకి  తచాచ్చరన
చెపరడు;  దవదు పొశదుద్ద నేన్ని  నసూధస్  పేపరల
వెయధటముం, ససూసటర తగిల కిరముంద పడపోయి
దబబ్బల  తగలటముం,  తతయధ  దవదున
చదవిసత నన మాట ఇవసటముం, అనీన్ని చెపరడు.

అటపలన తన కొక్రొతత సన్నిహితల రమధ,
రాహుల  గరముంచి;  జయమహ్మమహ్మ
రయినబ్బగడన  విసకసముందనీ,  కనీ  ఆ
తరాసత  వడయల  ఎముండబెటసనపరడు
కతల  గరముంచి  రయినబ్బ  గడు
హెచచ్చరముంచాడనీ,  అపరటన్నిముంచి  జయమహ్మమహ్మ

వాడన ఇషసముంగ చసూసతముందనీ చెపరడు. 

కమలమహ్మ  ఇముంటల  కరీన  అనే  ఒక  గేద
ఉముందన,  అద ఒక బుజిజ దసూడన ఈనముందన,

జునన్ని  పలతో  అమహ్మమహ్మ  అముందరక  జునన్ని
వముండముందన'  చెపరడు.  అలా
చెబుతనన్నిపరడు  నలక  మద  మదలన
జునన్ని  రచికి  వాడ  మాట  తడబడముంద
కూడా!

-అనీన్ని  విముంటముంద  సనముంద.  వాడకి  అకసడ
బగముందన ఆమకి అరసముం అయిధముంద.  జునన్ని
పేర  ఎతేతసరకి  ఆమక  కూడా  జునన్ని
తనలన ఆశ  పటసముంద;  కనీ పపముం,  ఏమ
చెయధలేక  నటసూసరచ్చముంద.  అకసహ్మతత గ
చెపిరముంద:  ‘ననన్ని-నేన   ఇదద్దరమసూ  ననన్ని
చాలా మస్ అవతనన్నిముంరా, బటసూస! నీకేమ
అకసడ  బోలడు  పరపముంచముం  తయరలముంద...

నేన ఇముంక వారముం రోజులల వసత న అకసడకి
సరేన?  ఆ తరాసత మనదద్దరముం కలసి మళళ
మన  ఊర  దలలకి  వెళళపోదముం.  నీకికసడ
ససూసల  ఇముంక  పదరోజులల  తరసత ర
కద?!’
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-బటస  ఉలకిసపడాడ డు. 'అమహ్మ వచచ్చసత ముంద?

తనన  దలల  తసకెళలపోతముంద?  అపరడే
సెలవల  అయిపోయయ?!'  బటస కి
ఏడుపొచిచ్చనటల  అయిధముంద.  ఏముం
మాటల డాల  తలయలేదు.  అమహ్మ  చెపేర
సముంగతలనీన్ని  ఊరకే  వినటముం  మొదల
పటస డు మనముంగ. 

అకసడే ఉముండ వాడన గమనససూతనన్ని అమహ్మమహ్మ
కముంటల  నీళల  తరగయి:  'నెల  రోజులగ
వడు  గలగలా  మాటల డుతసూ  ఇలలముంత
తరగతముంటే,  అముందరముం  ఒకరకొకరముం
అలవాట పడపోయి, 'అసల వాడు ఇకసడ
వాడే'  అనన్ని  ధోరణలకి  వచచ్చసముం'  అన

అవిడకి  అరసమలముంద.  'ఇపరడముంక  వాడు
వెళత డు.  మళల వేసవి సెలవల కసముం ఎదుర
చసూడాలలముంద.  అముంతక  మముంచి  చెయధగల-

గిముంద లేదు..'  అన విచారముం వేసిముంద ఆమకి
కూడా. 

‘పోనీ,  అమాహ్మ....నేన  ఇకసడే  దవదు,

చిటసతో పట చదువకన?’ బటస  ఫోనల
అడుగతనన్నిడు. 

వాడ  పరశన్నికి  తతయధక  దగలేసిముంద.

ఒకససర అమహ్మమహ్మ మనసల ఆశ కలగిముంద-

బటస న  తమతోబటే  ఉముంచుకన
చదవిదద్ద మన.  కనీ అముంతలనే  'వాళల అమహ్మ-
ననన్నిల  దగర్గురకెళలదసూద్ద,  బటస ?'  అనకముంద.

'ఇకసడ  చిటస,  దవదు  ఉముంటర  కద,

ఇముంటల  పిలలలాల గ?  మాక  కలక్షేపముం
చసత రలే' అన సరపటస కముంద.

ఆరోజు  బటస  తన  మముంచముం  మద
పడుకకముండా  అమహ్మమహ్మ  పరకసన  చరాడు.

వాడ మనసల దగల అమహ్మమహ్మకి తలస.

కనీ  వాడు  వాడ  అమహ్మ-ననన్నిల  దగర్గుర
పరగటమే నధయముం కద? వాడ చదువల,
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పరపముంచముం  అముంత  అకసడే  ఉముంద.  వాడు
పోరముంకికి  సెలవలల  మాతరమే  రాగలడు-

ఊరకే,  ఒక  ఆటవిడుపగ.  అముంతే.  బటస
తల  నమరతసూ  నమరతసూ  కూడా
అమహ్మమహ్మ ఇద ఆలచనల పడ,  వాడకి కథ
చెపరటముం  మరచిపోయిముంద.  చటకసన
తేరకొన  చసూసత,  ఆ  సరకే  వాడు  నదభలకి
జరపోయడు. 

పొశదుద్ద నేన్ని కమలమహ్మతో పట వచిచ్చముంద చిటస.
బటసూస  తనకి  చెపేరసడు:  "మా  అమహ్మ
వసతముంద.  నేన  అమహ్మతో  పట  దలలకి
వెళలపోతనన్నిన"  అన.  చిటస కూడా కసలప
దగల  పడముంద.  అముంతలనే  ఆరముందలా
బటసూస‘ !  మ అమాహ్మ,  ననన్ని నీకసముం ఎదుర

చసూససూత  ఉముంటర  కద;  దలలల  నీ
సన్నిహితల,  మ జవేద్ అముంకల అముందరసూ
'నవస  ఎపరడు  వసత వ'  అన  చసూససూత
ఉముంటర.  నవస  ఇపరడు  వెళల,  ఈసర
మళల  వేసవి  సెలవలవసగనే  వచెచ్చయిధ.
అపరడు మాక మళళ కొక్రొతత  కొక్రొతత  సముంగతల
చెబుదువగన.  సరేన?!’  అముంద.  బుధిదగ

తలసూపడు బటస . 

ఆరోజు రయినబ్బ గడకి సన్నినముం చయిససూత,
‘అమహ్మమాహ్మ,  నేన  రయినబ్బ  గడన  దలల
తసకెళత న  అన  చెపరడు  బటస’

ఉతలహముంగ.

అమహ్మమహ్మ  మాతరముం  'అద  కదరదు'  అముంద.

‘వడన దలల తసకెళత, అకసడ నవస, అమహ్మ,
ననన్ని-  అముందరసూ  బడులక,  ఆఫీసలక
వెళలపోతే,  అపరడముంక రయినబ్బగడన ఎవర
చసూసకముంటర?  అదీకక  అకసడ
అపరసరముంటలలకి  కకసపిలలలన్ని  అనమతముం-

చర;  ఇకసడలతే  మేమముందరముం  వాణన్ని
చసూసకముంటముం.  వాడు  ఆడుకనేముందుక
బోలడు ససలముం ఉముంటముందకసడ.  నవస మళల
వచచ్చసరకి  చకసగ  పదద్దవాడు  అవతడు
కూడా.  అపరడు నవస బలే ఆడుకవచుచ్చ
వాడతో..’  అమహ్మమహ్మ  మాటల  విన
ఆలచనల పడాడ డు వాడు. 

'బటసూస  దలల  వెళళపోతనన్నిడు'  అనన్ని  వారత
ఆరోజు  సయముంతరముం  కలాల  పిలలలముందరక
చరముంద.  అముందరక దగల మొదలలముంద.  వాళల
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దగల  మరపిముంచటముం  కసముం  అమహ్మమహ్మ
కమలమహ్మ  సయముం  తసకొన  పూరీల,

మలససూర పక్  చసిముంద.  ఆ  ఇషసమలన
పలహారాల  చసూసక  పిలలల  మఖలలకి
కొదద్దగ సముంతోషముం వచిచ్చ చరముంద. 

'బటస  వెళళపోతడు' అనన్ని వారత తతమహ్మకి
కూడా  చరముంద.  వాడు  వెళత డముంటే  ఆమకి
కూడా ఏమ తోచకముండా అయిధముంద. చకసగ
తనకి  ఏముం  కవాలముంటే  అవి  అముందసత డు;

బోలడు  కబురల  చెబుతడు;  పటల
పడతడు;  తతయధతో  షకర  వెళత డు;

తన  చస  పనలనీన్ని  పరకసనే  కూరచ్చన
గమనసత డు..  వాడు కసత  ఇపరడు దసూరముం

వెళత నన్నిడముంటే  ఆవిడకి  కూడా  నచచ్చటముం
లేదు. కనీ ఏముం చెయధల?! 

అపరటక  మణ‘ ,  నవస  ఆమాతరముం
పముంచలేవటే,  పిలాల డన?!  అయిన  చముంట
వెధవ-  వాడకి ఏముం చెయధల గనక?!  వాడే
నీళల  పోసకముంటడు;  వాడే  తల
దువసకముంటడు;  పొశదుద్ద నేన్ని కసత  అనన్నిముం పటస
బడకి పముంపటమేగ?  ఆమాతరముం  పన నవస
చెయధలేవ?  దలలల  వాళల  అమహ్మకి
ఉదోధగముంతో  ఎకసడ  తరతముంద,  వాడన
చసూసకముందుక?!’  అముంటసూ  కడలన్ని
మతతబరచ పరయతన్నిముం చసిముంద. 

"అనన్నిముం పటస  బడకి పముంపటముం ఒకసటే కదు
అతతయధ,  పిలలవాడు  పపముం  అమాహ్మననన్నిల
దగర్గుర  పరగదసూద్ద?!  వాడు  లేకపోతే  వాళలక
బెముంగే! పలగ వాడ చదువ కూడా ఉముందయ!

ఇపరడు  పముంపిముంచసి,  మళళ  సెలవలకి
తసకొదద్ద ముంలముండ"  అన  అతతగరకి  సరద్ద
చెపిరముంద మణ.

తతయధ  కూడా  కొముంచెముం  దగల  పడాడ ర
కనీ,  "వడు  దలల  వెళల  లప  అముందరనీ
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ఎకసడకెలన పికిన్నిక్ కి తసకెళల లన ఉముందరా!"

అనన్నిర.  అపరడపరడే  రాషసత్క్రి  రాజధానగ
తయరవతనన్ని  అమరావతల
మసూధజియముం,  విజయవాడల  దురర్గుగడ
దగర్గురల  అభివకదద  చసిన  భవానీ  దీసపముం
వళలక చసూపిదద్ద మన ఉముండముంద ఆయనక. 

బటస  వాళళ అమహ్మ సనముంద ఇముంక
నలగరోజులల వసత ముంద, ఆమ వచిచ్చముందముంటే
ఇక  సమానల  సరద్ద కనే  హడావడ
మొదలవతముంద.  ఈ లప రమధ,  రాహుల
కూడా వాళల ఊరక వెళలపోతర. అముందుకన
పిలలలముందరతో పట జయమహ్మమహ్మ, తతమహ్మ,
కమలమహ్మ,  వరబబు  లన  కూడా పికిన్నిక్  కి
తసక  వెళలముందుక  ఏరారట  చసర

తతయధ.  ఒక  ఒక  పద  పనెన్నిముండు  మముంద
పటేస  చినన్ని  వాధన  ఒకట  ఏరారట  చసి,

అముందరక  సరపడ  పలహారాల,  భోజనల,

మముంచినీళల  సీసల  పటస కన,  పికిన్నిక్  కి
బయల దరార. 

కొతతగ తయరవతనన్ని అమరావత నగరముం
విజయవాడక  33  కిలమటరల  దసూరముంల
ఉముంద.  విజయవాడల మామసూల జనల
నవసిముంచ  ఇళళ,  గళళ,  బళళ  ఉముంటే,

అమరావతల పరభుతసముం కటసముంచ ఆఫీసల,

పదద్ద పదద్ద కలేజీల ఉనన్నియి. 

రాషసత్క్రి  రాజధానన  నరహ్మముంచటముంల  భగముంగ
కొక్రొతత  కొక్రొతత  రోడుల ,  భవనల
తయరవతనన్నియి అకసడ.  వాటననన్నిటనీ 
పిలలల ఆశచ్చరధ పోతసూ చసూసర. 

బుధద డ  జీవిత  విశేషలన  తలయజేస
చినన్నిమసూధజియముం  ఒకట  ఉముందకసడ.

అముందుల కర.  పూ. 3  శతబద్దముం నముండ కర.  శ.

12  వ శతబద్దముం వరక-  ఆ మధధ కలానకి
చెముందన  వసత వలన  ఉముంచార.  'ఇవనీన్ని 
తరవసకలల  దొరకయి' అన తతయధ చెబతే,
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'అసల  అవనీన్ని  మటసల  ఎముందుక
పూడపోయయట?!'  అన  ఆశచ్చరధ-
పోయర అముందరసూ.  అమరావతలనే ధాధన
బుధద  విగరహానన్ని,  బౌధద  ససూసపనన్ని  చసూసర.

కరసత పూరసముం 3 వ శతబద్దముం నట 'మహా చెలతధ
ససూసపముం' అట అద. 

అకసడ  నముంచి  కకషష  నదల ఉనన్ని  భవానీ
దీసపముం  వెళల ర.  ఆ దీసపముం  చరేముందుక ఒక
పడవ ఎకిస వెళల ల.  చుటసూస  పచచ్చన చెటల ;

ఒక  పరకసన  కనకదురర్గు  గడ  కొముండ;  మరో
పరకస పరకశముం బధరేజీ- వటన చసూససూత పడవ
పరయణముం! పిలలలకి ఆ పడవ పరయణముం బలే
నచిచ్చముంద.  పడవ మద రయినబ్బ గడు తగ
సముందడ చశడు. 

ఆ  దీసపముం  చాలానే  పదద్దద.  మొతతముం  133

ఎకరాల ససలమట.  అకసడ అముంత రకరకల
జల కరడల-  బనన బోటల ,  ససన బోటల ,

సీరడు  బోటల ,  వాటర  బెలసూన  లాముంటవి

అభివకధిద చసర.  బోలడనన్ని చెటలతో చకసన
అడవిలాగ కూడా ఉముంద ఆ పశముంతముం.  చెటల
కొమహ్మలక ఉయధలల,  కొమహ్మల పలన పలననే
నడచ  'రోప్  వే'లాల ముంట  పరతేధకతల  కూడా
ఉనన్నియి. 

పరభుతసముంవార  పరాధటకనన్ని  అభివకధిద
చసముందుక  అకసడ  అనేక  సముంససకతక
కరధకరమాలన్ని  కూడా  ఏరారట  చశర.

పరాధటక  శఖ  వార  అనమతతో  అకసడ
పిలలల  పటసన  రోజుల  లాముంట  వేడుకల
కూడా  జరగతనన్నియి.  చకసన
రచికరమలన  భోజనముం  కూడా  దొరకిముంద.

అకసడే  రాతభ  పూట  కూడా  ఉముండచచ్చట!

దనకి  గన  అకసడ  చెటస  కొమహ్మల  మద
నరహ్మముంచిన  పరతేధకమలన  కటేజీల  కూడా
ఉనన్నియి!  పిలలలముంత  అకసడ  ఆడ-ఆడ,

అలసి పోయి ఇలల  చరార.

(ఇక వచచ్చసరతో మగిముంప..)

  లకజ జ్ఞానముం!

  టచర : మసూడు వముందల, మసూడు యబెలల, మసూడు పదుల- కలపితే మొతతముం ఎనన్ని?
  ససూసడముంట:  మొతతముం తొమహ్మద నటల  టచర !
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కముంటగరర 
పటస వదలన ఇనెలన్స్పెకసర 
వికరముం  మళల  ఓ  సర
చెటసకిస,  బతళనన్ని
పటస కనన్నిడు. 

ఏమాతరమసూ  గిముంజుకకముండా,  నశశ్శబద్దముంగ
తన  వప  మద  పడ  వచిచ్చన   ఆ  రోబోన
చసూసి అతనకి ఆశచ్చరధముం అనపిముంచలేదు.

'పరత నశశ్శబద్దమసూ కూడా
రాబోయ మహా ధాసన-

నకి ససూచికే కద' 

అన  అతన  అనకనన్నిముంతల,  బతళముం
కిరర మముంటసూ కదల,  "వికరమా!  బలవముంతలముం
అనకనే  వారకి  ఎవరకెలన  నబోట
బలహీనలన్ని చసూసత  చవకగనే ఉముంటముంద. 

ననేన్ని  తసక,  చకసగ  నీ
ఉదోధగముం ఏదో నవస  చసకక, 

ఈ సిదదపర మాటల వినటమేమట,  పశణమే లేన  ననన్ని ఇనన్ని సరల   పటస కవటమేమట,

చెపర?  నీ వరకూ కూడా అకసరేలదు- అముందరక  పరభువెలన ఆ దవడకి  కూడా చినన్ని పశణులముంటే

   కొతత బతళముం



కొతతపలల                                                              15                                                      జులల -ఆగసస  2019

చులకనే. నవస ననన్ని ఎముంత దసూరముం మసకెళళల ఏమ. ఆలగ  శరమ తలకముండా నీక ఓ
కముంటగరర  కథ  చెబుతన,  విన.  తలసగ,  మనముం  వదలేత  మటక  నేన  తరగి
చెటసకసతన!" అముంటసూ ఇలా చెపరసగిముంద:

చాలా  వేల  ఏళల  కిరతముం,  దవడు  ఇముంక
దయమయడగ  ఉనన్ని  రోజులల,  గరరల
కపర  ఒకడు  ఉముండేవాడు.  అతన  చాలా
కషసజీవి.  గరరలన్ని  చినన్నిగ  ఉనన్నిపరటనముండ
సకి,  అవి  ఒక  వయసక  చరకనన్నిక
అమహ్మ, అలా జీవనముం సగిముంచవాడు. 

గరరలన్ని   పముంచటముం  అముంటే మాటల కదు.

వాటన  వెముంటబెటస కొన  కొముండల,  గటసల
అనీన్ని  దటకొన,  ఇలసూల  వాకిల వదల,  గడడ
ఎట ఉముంటే అట పోవాలల ఉముంటముంద.

గరరలల  చినన్నివ,  అపరడే  పటసనవ,  బగ
నడవలేనవి  కూడా  ఉముంటయి.  వాటన
ఒకససర  ఎతత కొనీ,  ఒకససర అదలముంచ,

ఒకససర  మరేవెలన  మముంచి  పొటేసళల  మదకి
ఎకిసముంచి,  మగిలన వాటతో కలపి తభపరవలసి
ఉముంటముంద.

అతన దగర్గుర రముండు కముంట గరరల ఉముండేవి.

అవి రముండూ పటసటమే వెనక కళల  చచుచ్చగ
పటస యి. 

అయిన గరరల కపర వాటన చినన్ని చసూప
చసూడలేదు;  వదల  పటసలేదు.  అటల గే
చతలమద ఎతత కొన సకడు- 

మగిలన గరరలనీన్ని  ఎకసడ మేసత ముంటే వటన
అకసడకి  మసకెళలవాడు.  వటన  అలా
పరతేధకముంగ  సకటముం  చాలా  కషసమే,
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అయినపరటక  అతన  ఏమ   నొచుచ్చకనే-

వాడు కదు. 

దీనన్నిముంత  గమనససూతనన్ని  దవడు  అతన
కషస నెలన్నైతే  తగిర్గుముంచలేదు  గనీ,  ఇతరతశ
వలలననన్ని  లాభల,  వసతల  కలరససూత
వచాచ్చడు.

అయితే  గరరల  మటక  తమల  తమ
బధ  పడుతముండేవి:  "ఎముందుక,  ఈ
బభతక?  ఇటల  ఇముంకొకర  మద  ఆధారపడ
బభతకటముం కూడా ఒక బభతకేన?" అన వాట
భషల  ఏడుచ్చకనేవి.  "ఈ  దవడకి
దయలేదు.  లేకపోతే  మమహ్మలన్ని  ఇలా
ఎముందుక పటససత డు?" అన తటేసవి. అయిన
దవడు  వాట  తటలన  పటసముంచుకనేవాడు
కదు.

ఆ  గరరల  రముండూ  పదద్దవి  అవతనన్ని  కొదీద్ద
గరరల  కపర  కషసముం  కూడా  ఎకసవెలముంద.

అతనపరడు ఒకస కముంట గరరనీ ఒకససర
ఎతత కొన  పోవాలల  వసత నన్నిద.  అవి  కూడా
బగ బరవెలనయి గద!  అయిన అతన
ఏమ  బధ  పడలేదు.  చినన్నిపరటనముండ

చసూసత నన్నివే గనక, ఇపరడు కూడా  తన పన
తన చససూత ఉముండేవాడు.

కముంట గరరలల  ఒకట తలలద;  ఒకట నలలద.

తలలద ఒకసర ఆ గరరల కపర కషస నన్ని చసూసి
చలముంచిపోయిముంద: 

"అయధ! దవడా! మాద కషసముం అనకముంటే
పపముం,  యితనకి  ఎనన్ని  కషస ల
పటస వయధ?!  మా  కముంటే  కళల  లేవ,

నడవలేమ;  కనీ  పపముం  మమహ్మలన్ని  మస
కషస లనీన్ని  ఇతనకి  ఇచాచ్చవగద?"  అన
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బధపడముంద.  అముంతల దవడు చటకసన
దన  మముందు  పరతధకమల  'సరేలే!  ఇపరడు
ఏముం చయమముంటవ చెపర!' అనన్నిడు.

"మాక కళల  ఇవసవయధ,  ససమ!  ఇతన
కషస లసూ,  మా కషస లసూ రముండూ తరతయి"

అనన్నిద తలల గరర.
దవడు  కొముంచెముం   ఆలచిముంచి,  "సరే,  నీక
కళల  ఇసత న;  కనీ  దనకి  మటక
ఇవసన-" అనన్నిడు నలల గరరకేసి సలచనగ
చసూససూత. 
తలల  గరర   దవడకి  దముండముంపటస,  "అముంత
ఆలచిముంచక  ససమ!  నక  ఒకసదనక
కళళసత  ఏముం  పరయజనముం;  ఆ గరరల  కపర
సమసధ తరదు!  అతన ఆ రముండో గరరన
మససూతనే  ఉముండాల కద!  దయ చసూడు!"

అనన్నిద.   దముంతో  దవడకి  సరేననక
తపరలేదు. గరరల రముండటక కళల  పరసదముంచి
మాయమయధడు. 

తన  గరరలక  కళళ  వచిచ్చనముందుక  గరరల
కపరకి చాలా సముంతోషమలముంద.  కముంట గరరలన్ని

మస పన  లేదు గనక,  ఇపరడు అతన
చిటస గరరలన్ని బగ సముంరకముంచగలర్గుతనన్నిడు.

అనన్నిటనీ  మముంచి,  అతన  ఇపరడు
అలసిపోవటముంలేదు! 

కనీ కొదద్ద  రోజుల గడచసరకే   నలల  గరరకి
అసముంతకపిత  మొదలలముంద:  'ఇముంతక మముందు
కపర తమన ఎతత కొన తపేరవాడు.  పేరమగ
మచచ్చటల  పటేసవాడు.  మగిలన గరరలకముంటే
పరతేధకముంగ  చసూసవాడు.  ఇపరడు  అతన
తమన  పటసముంచుకవటేలదు.  తమ  వెలపక
కూడా  చసూడటేలదు.  పలగ  మొనన్ని  ఒకసర
మగిలన  గరరలన్ని  కొటసనటల  ననన్ని  కూడా
మలల కరరతో కొటస డు!.. "ఇటల  బభతకే కముంటే
అసల కళల  లేకముండా బభతకటమే మేల!"

అనపిముంచిముంద దనకి. 

"దవడా!  ఎముందుక ఇటల  చసవ?  కళళచిచ్చ
మసముం చసవే, మమహ్మలన్ని?!" అన ఏడచ్చముంద. 

ఇనన్నిళళగ  దన  మొర  పటసముంచుకన
దవడు,  ఈసర  మటక  దన  ఏడుప
వినన్నిడు.  వెముంటనే  దన  కళల  రముండూ
పడపోయయి.  
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అయితే కొదద్ద  కలముంగ సఖనకి అలవాట
పడన  గరరలకపరకి,  ఇపరడు  దనన్ని
మొయధటముం  బరవనపిముంచిముంద.  వారముం
తరగేలగ  అతన  దనన్ని  కటకవాళళక
అమహ్మ, శరమ తగిర్గుముంచుకనన్నిడు.

బతళముం కధన అకసడతో ఆపి,"చసూసవగ
వికరముం,  దవడు  బలహీనలతో  ఎలా
ఆడుకముంటడో?!  పటస కతోటే  కళల  లేవ
కద,  ఆ  బకస  పశణుల  మొరలన్ని  ఆయన
అముంత  కలముం  పట  ఎముందుక,  వినలేదు?

తరా వినన్నిక,  రముండు గరరల నడుమా అముంత
భేదముం  ఎముందుక  చసూపడు?  మముందుగ
తనన  రమహ్మన  పిలచ్చన  తలలగరర  పటల
ఆయనక  పకపత  దకషస  ఉనన్నిదన
అనపిముంచటేలద?  దవడనేవాడు  అముందరీన్ని
సమానముంగ  చసూడాల  కద,  ఈ  రముండు
గరరలసూ  సమానతసనకి  ఎముందుక
నచుకలేదు  మర?!  అముంత  చసి,  చివరకి
ఆయన సధిముంచిముందమట, ఒక గరరన కటక
వానకి పముంపటముం మనహా?" అనన్నిడు.

"అనముంతమలన  ఈ సకషసల  పరత  పశణ  తన

ససరసముంకసముం ఏవేవ కరకల కరకముంటసూనే
ఉముంటముంద.  డబుబ్బ,  దససముం,  సముంతోషముం
కవాలన  మనషుల  కరకముంటనన్నిటేల,
గరరల  కూడా  ఆరోగధముం  కవాలన
కరకవటముంల  ఆశచ్చరధముం  ఏమ  లేదు.

దవడు  పశణులనన్నిట  వధకితగత  కరకలన్ని
పటసముంచుకవాలనేమ లేదు. 

తలల  గరరక ఆయన వరముం ఇచిచ్చన రోజున,

అద  తన  గరముంచి  కక,  తనన  మస
యజమానకి  కషస ల  తపిరముంచమనన్నిద.  ఆ
పరవరతన దన ఉదతతతక ససూచిక కవచుచ్చ.

దనతో  పోలచ్చతే  రముండవ  గరర  ససరస  జీవి.

కనీ  మర  దవడు  ఏమనకనన్నిడో?

బహుశ:  గరరల కపర కషస లన్ని తొలగిముంచాలన
అనకొన ఉముండొచుచ్చ.  రముండవ గరర ససరాస నన్ని
ఇషసపడ  ఉముండకపోవచుచ్చ.  దనకి
తగినటల గనే మముందు గరరలక రముండముంటక
కళళ  ఇవసటముం,  తరాసత  రముండవ  గరరన
కటక  వానకి  పముంపటముం  కూడా  చసి
ఉముంటడు... 

ఏద  ఏమలన  కరకల  కరేపరడు
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మనకగన,  ఇతరలక గన  నషసముం  చసవి
కరకపోవటముం ఎపరటకెలన మముంచిద.  దవడు
ఏ  పనన  ఏమ  ఆలచిముంచి  చసత డో,

మానవలముం, మనముం ఏముం చెపరగలముం? 

అవి  చసూసత  మర  గరరల,  పపముం  వాటకి

అసల ఇముంకేముం తలసత ముంద?" అనన్నిడు వికరముం,

కొముంచె ముం అనమానముంగనే. 

అటల  అతనకి  మనభముంగముం  కలగగనే
బతళముం  చటకసన  పలకి  ఎగిర,  మళల
చెటసకిసముంద.

 పొడుప కథల
1. తలపల సముందున మరపల గినెన్ని. ఏమట మరసద?

2. తలల దయధముం, పిలల పగడముం. ఏముంట తలల, ఏముంట పిలల?
3. తలలకట తొడుకసనన్ని ఎరరమకస దొర. ఎవరీ దొరగర?

4. నలలకకసక నలగ చెవల. ఏముంటద?!

5.తల నముండ పొగ చిమహ్మతముంద; భసూతముం కదు. కనన్నిలరరగ ఉముంటయి; కనీ రాకసి 
కదు.  పకి పోతసూముంటముంద. కనీ పమ కదు.  ఏమటద?!

6.  మకస మదకెకస,  మముందర చెవల నొకస, టకస నకసల సొకస, జరముందముంటే 
పటకస!  ఏముంటద?

7. పటసడు శెనగలల  ఒకటే రాయి.

8.  పచచ్చన పటసల విచుచ్చకనముంద! తచుచ్చకబోతేన గచుచ్చకముంటముంద! ఏముంటద?

9.  పళళనన్ని నర లేనద?

10. అడుగల ఉనన్ని కళళ లేనద?

1.  దీపముం. 2. రేగపముండు  3. కొవసతత  4. లవముంగముం  5 రలల  6. కళళజడు 7. చముందమామ 8. మొగల పవస  9. రముంపముం 10. గజముం కొలచ బదద్ద.
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దయధముం పటసముంద!
"నీత :  మసూఢనమహ్మకముం వదుద్ద , విజ జ్ఞానమే మదుద్ద  " అముంటసూ ఈ పప కథ రాసి పముంపిముంద. ఇటల ముంట కథల
గతముంల  కొతతపలలల  వచాచ్చయి  గనీ,  'వాటన  చదవన  పిలలలక  బగముంటముంద  కద'  అన  మళళ
పరచురసత నన్నిముం. 

రచన : కవధశ, 6 వ తరగత, తేజ విదధలయ, కదడ, ససూరధపేట జిలాల , తలముంగణ.

రామ చాలా తలవెలన పిలాల డు. చుటసూస జరగే
సముంగతలన్ని  బగ  గమనసత ముంటడు  వాడు.

అముందుకనే సెలనల సర కి వాడముంటే ఇషసముం.

ఒకసర  సెలనల  సర  తరగతలకి  రాగనే
వాడు పదద్ద గముంతతో చెపరడు ఉతలహముంగ:

"సర!  ననన్ని నేన రాణన చసూసి వచాచ్చన!"

అన.

"ఓహ! ఏమలముంద రాణకి?" అడగడు సర. 

"దయధముం పటసముంద!" 

"ఓహ!  అవన!  దయధముం  బగముంద?!

అసల ఆ పపక దయధముం పటసముందన నీక
ఎలా తలసిముంద?" అడగడు సర నవసతసూ.

"చసూసముందుక రాణ మామసూలగనే ఉముంద-

కొముంచె ముం నీరసముంగ ఉనన్నిటల ముంద-  గనీ.  వాళళ

  సెలనల కథ
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అమాహ్మవాళళ తనన ఊరవతల ఉనన్ని ససమ
దగర్గురకి తసకెళళరట.  ఆయన వాళలన ఒక
నమహ్మకయ  తచుచ్చకొమహ్మనన్నిడు.  మముంతరముం
చదవి,  చాకతో ఆ నమహ్మకయన కససరకి,

అముందులముంచి  రకతముం  చుకసల  కరాయట!"

చెపరడు రామ,  ఉతలహముంగ.  "ఆ పపకి
దయధ ముం పటసముందన ఆ తరాసతనే అరసమలముంద
అముందరక!" 

"ఓహ!  అవన!"  అనన్నిడు  సర,

ఆలచిససూత.  "సరేలే,  అయితే  మర  మర
కూడా అముంత రేప తలా ఒక నమహ్మకయ
తచుచ్చకముండ!" అన చెపరడు. 

"మక  కూడా  మముంతశల  వచాచ్చ  సర?"

"దయధముం ఎవరకి పటసముంద సర?" "వావ! రేప
దయధలన్ని  చసూసత ముం!"  ఇటల  ఎవరకి
తోచినటల  వాళళ  ఉతలహముంగ  అరచార
పిలలలముంత. 

మరనడు అముందరసూ తలా ఒక నమహ్మకయ
తచాచ్చర.  సర రామన పిలచి,  వాడకి ఒక
చాకనచాచ్చడు. "పలక! న వెముంట పలక-

మముంతశల  చదవాల!”  అనన్నిడు  సర.

"నసూధటనే,  థాముంసనే,  రసూథరే,  బోరే,

చముందభశేఖరే, మేరీకూధరే ఫట" అన మముంతశల
చదవార ఇదద్దరసూ. "సరే, ఇపరడు కొయిధ!"
అనన్నిడు సర.

రామ ఆ నమహ్మకయన కొయధగనే రకతప
చుకసల జలజల కరాయి! 

వెముంటనే సర  "అమహ్మ"  అన రముండడుగల
వెనకిస  వేసడు.  పిలలలముంత  ఊపిర
ఎగబీకసనన్నిర.  "రామసూ!  నీల  కూడా
దయధముం  ఉముంద!"  అముంటసూ  అతనన్ని  పకసగ
నలబెటస డు సర. 

ఆ తరాసత పరకసనే ఉనన్ని తలల సరముంజితో
చాకన శభభముం  చసి,  ఇముంక పిలాల డన పిలచ్చ,
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మముంతరముం  చదవాడు-  'నసూధటనే,  థాముంసనే,

రసూథరే,  బోరే,  చముందభశేఖరే,  మేరీకూధరే ఫట'

అన.  "కొయిధ ఇపరడు!  నీ పరసిసత ఏముంట
తలసత ముంద!"  అముంటసూ.  ఈ  నమహ్మకయల
నముంచి  కూడా  రకతముం  వచిచ్చముంద.  ఈసర
పిలలలముందరసూ బయటకి పరగ పటస ర! 

సర నవసకముంటసూ పిలలల దగర్గురకి వెళళ, "ఏముం
భయపడకముండ!  నేన  ఉనన్నిన.  లపలకి
రముండ. ఏముం కదు!" అన ధలరధముం చెపరడు. 

పిలలల అముందరసూ నదనముంగ లపలకి
వచాచ్చక, సర చెపరడు- "ఇదగో, చసూడముండ.

సనన్నిముం తలలగ ఉముంటముంద.  దనకి ఎపరడలన
పలప కలసిముందనకముండ,  అద ఇటల  ఎరరగ

మారతముంద.  నేన  కతతన  శభభముం  చస
పేరతోట ఏముం చసన?  ఈ తలల సరముంజితో
రదద్ద న.  ఇపరడు దీనకి  ఏమ అముంటముంద?

సనన్నిముం.  ఇక ఈ కతతతో ఎవర నమహ్మకయన
కసిన, ఇదగో- ఎరప రముంగ వసత ముంద!” 

"ససమజీలక,  బబలక  ఈ  సముంగత
తలస. వాళళ తమ దగర్గురనన్ని కతతకి సనన్నిముం
పూసి,  ఆ  కతతతో  మనముం  తచిచ్చన  నమహ్మ-
కయన కసత ర. ఎరరగ వచచ్చద 'రకతముం' అన
నమహ్మసత ర.  పపముం  ఎటసూ  తలయన  పసి
పిలలలన,  చదువ  లేన  పదద్దవాళళన,  వళళ
ఇటల  మసముం  చసత నన్నిర.  రాణ  లాముంట
పిలలలక  డాకసరల  అవసరముం  ఉముంద-

ససమలకముంటే"  అముంటసూ  అసల  రహసధముం
చెపేరసర. 

పిలలలముంత  ఎముంచకస  నవసకొన,  ఎవరకి
వాళళ  నమహ్మకయలన్ని  మముంచి  చాక  తోట,

సనన్నిముం  పూసిన  చాక  తోట  కసి
చసూసకనన్నిర.  మముంచి  పఠమే
నేరచ్చకనన్నిమన మరసర.
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మతమరప
జజ్ఞాపకశకిత బగముండటముం ఒక అదకషసముం, కద?! అద లేకనన్ని వళలకి అదకషసముం తగలకనన్నిద, బలేగ?! 

రచన : ఆసిఫ, 9 వ తరగత,  Z.P.H.S.ససూసల , చెనేన్నికొతతపలల, అనముంతపరముం జిలాల .
 

కొతతపలలల ఉముండే కళధణ  క మతమరప.

అతన  భరధ  బయధమహ్మక  కూడా
మతమరపే.  వాళల  మతమరప  గరముంచి
అముందరసూ కథల కథలగ చెపరకముంటర.

ఒకసర బయధమహ్మక తన మతమరపతో
విసగ  వచచ్చసి,  "ఇగో,  ఏదో  ఒకట
చెయధపర, నక ఈ మతమరపతో చాన
కషసముంగ ఉముంద" అముంద. 

"ఏముం  చెయధమముంటవ  చెపర,  నక
గరత ముంటే చసత న" అనన్నిడు కలాధణ. 

సరగర్గు ఆ సమయనకి వాళళ ఇముంట గమహ్మముం
మముందునముండ  పోతనన్నిద  ఒక  గడద.

"గడద పల తశగితే మతమరప నయముం
అవతముంద"న ఎవరో చెపిరనటల  గర తచిచ్చముంద
బయధమహ్మక.

"నక గడద పల తచిచ్చ పటస " అముంద.

"సరే"  అన కలాధణ గడద కసముం ఊరముంత
తరగటముం మొదలటస డు. అయితే గడదలనీన్ని 
రేవ చరాయ ఏమ,  వాడకి ఒకస గడద
కూడా కనపిముంచలేదు ఊళళ.  చివరకి వాడు
వాళళ  ఊర  పరభుతస  ఆసపతభల  నెముంబర
తసకొన, లలన ల నలబడాడ డు. 

వాడ  నెముంబర  వచాచ్చక  డాకసరగర
అడగర- "ఏముంట, నీ సమసధ?" అన. 
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"నక  ఏమ  గరత ముండటేలదు"  అనన్నిడు
కలాధణ, కొముంచెముం సప ఆలచిముంచి. 

"మతమరప  మముందుల  సపప ల  ఉముండవపర,
బలానకి ఏదలన టనక్ ఇమహ్మముంటే ఇసత న"

అనన్నిడు డాకసర. 

"మర  గడద  పల?"  అనేసడు
అకసహ్మతత గ ఆ సముంగత గర తచిచ్చన కలాధణ.

"దవడా!  నీక  నజముంగనే  మతమరప
మముందుల  కవాల.  కనీ  పల  మాతరముం
ఆసపతభల  అమహ్మర  నయనన్ని!  పోయి
పొలాలల  పనచస  రలతలన్ని  అడుగ!"  అన
చెపిర పముంపడు డాకసర గర. 

కలాధణ మళళ మరచ్చపోతనేమనన భయముం
కొదీద్ద  "గడద  పల-గడద  పల"  అన
మముంతరముం  చదువకముంటసూ  రలతల  దగర్గురకి
పోయడు. రలతల నవిస, "పలనీన్ని  ఇపరడు
డలరీలనేనపర,  ఉముండేద"  అన  వాళల  దగర్గురకి
పముంపర.

కలధణ  పలవాడ  దగర్గురకి  వెళళ  పద  లటరల
గడద పల కవాలనన్నిడు. 

అపరడు ఆ పలవాడు కలాధణ నే ఎగదగ
చసూససూత  "ఇదదో  మముంచి  బరమే!  ఎవరలన
ఆవపల,  మేకపల అడుగతర.  వడకి
గడద  పల  కవాలట!"  అన  అనకొన,

"అవి  చాలా  రేట.  లటర  రముండొముందల
వరకూ  ఉముంటముంద!" అనన్నిడు. 

"సరేలే, అవేవ నక దొరకితే చాల! ఒక
ఐదు  లటరల  కనవస"  అముంటసూ  కలాధణ
వాడకి వెయిధ రసూపయలచాచ్చడు.  "ఇకసడే
వముండు, నేన పోయి తచిచ్చసత న నీక!" అన
చెపిర,  వాడు  తనక  తలలన  చాకల  వాన
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దగర్గురకి  పోయి లటర గడద పల కొన,

వాడకి  వముందరసూపయల  ఇచిచ్చ  వచాచ్చడు.

"ఈ లటర గడద పలక నలగ లటరల
అవపల  కలపతన"  అనకనన్నిడు
వాడు.

అయితే పలన చసూడగనే ఎగిర గముంతేసిన
కలాధణ వాడకి ఆ అవకశముం ఇవసనే లేదు. ఆ
లటర  పలసూ  పటస కొన,  పలవాడకి
ధనధవాదల  చెపరకముంటసూ  ఇలల
చరకనన్నిడు.  తనక  అదనముంగ  నలగ
లటరల ఆవపల మగిలనముందుక పలవాడు
కూడా సముంతోషపడ, ఊరకనన్నిడు.

అయితే ఆ  సరకి  బయధమహ్మ  తన  గడద

పల  తమహ్మనన్ని  సముంగత  మరచ  పోయిముంద.

కలాధణ కూడా తన తచిచ్చముంద గడద పల
అన మరచ  పోయడు.  ఇదద్దరసూ  కలసి  ఆ
పలతో ట పటస కొన తశగర!

తరాసత  రోజున  కలాధణ కి  గర తచిచ్చముంద-

"అవనే,  నేన  తచిచ్చన  గడదపల  ఎనన్ని
లటరల ?" అన అడగడు.

"ఏమనముండ,  లటరముంటే  ఎనన్ని  పలొసత య
నకెకసడ  గరత ముంటముంద?"  అనన్నిద
బయధమహ్మ. 
అయితే  కలాధణ  జేబుల  చసూసకముంటే
డబుబ్బల  బగ  తకసవ  కనపిముంచాయి.

దముంతో  అతన  "పలవాడ  దగర్గురకే  వెళళ
అడుగతన-  నక ఎనన్ని పల ఇచాచ్చడో,

ఎముంతకి  ఇచాచ్చడో"  అన  ఊళళకి  బయల
దరాడు.

పటస దలగ  తనవెలపకే  వసత నన్ని  కలాధణ న
దసూరముం  నముండే  చసూసడు  పలవాడు.

'అముంతక  మముందు  రోజు  తన  వాడన
మసముం  చసినముందుక  ఏమముంటడో'  అన
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అతన హడలపోయడు.   అయితే అతన
ఆలచన  తగేలగ  కలాధణ  అతన  దగర్గురకి
రానే వచాచ్చడు. 

"అవనసూ,"  అన మొదల పటస డుగనీ,  ఆ
తరాసత  తన  ఎముందుకొచాచ్చడో
మరచిపోయడు కలాధణ.

"ననన్ని నవస ఇచిచ్చన డబుబ్బల గరముంచి కద,

ఇదగో- దీనన్ని నేన నకసముం కొనకసనన్నిన,

కనీ నవస అడగవన ఇచచ్చసత నన్నిన.  ఇద
ఇక నీద.. పూరతగ నీద.  ఇవాళల సయముంతరమే
దీన డాశ తసత ర..  ఎముంత బహుమత వచిచ్చన
అద నీకే!" అన తన అముంతక మముందు కొనన్ని
ఓ  లాటరీ  టకెసటస న  కలాధణ  చతల 
పటస డు పలవాడు. 

కలాధణ ఏదో గరత కొచిచ్చనటల  అనబోతముంటే

అతన  అటసూ  ఇటసూ  చసూసి,  అకసడే  ఓ
టబుబ్బ  దగర్గుర  తరగతనన్ని  తబలన
ఒకదనన్ని తసి కలాధణ చతల పటస, "ఇదగో!

ఈ తబల కూడా నీకే! తసక! మన లకస
దీముంతో  సరపోయిముంద!"  అన  చెబుతసూ
గబగబ లేచి వెళళపోయడు,  గటసగ ఊపిర
పీలచ్చకముంటసూ.

ఆ లాటరీ టకెసటస న,  తబలన పటస కొన
సముంతోషముంగ  ఇముంటకొచాచ్చడు  కలాధణ.

"చసూడు!  ఇవాళళ  డాశ  తసత రట!  ఈ
తబలనేమ..  మర..  ఎముందుకిచాచ్చడో
మరచ్చపోయన- ఏదో చెపిర ఇచాచ్చడు నక"

అనన్నిడు, బయధమహ్మతో.

రముంగ  రముంగల  ఆ  టకెసటస న  చసూసి
మరసిపోయిముంద  బయధమహ్మ.  అయితే  ఆ
రోజు  సయముంతరముం  లాటరీల  మొదట
బహుమత  కట  రసూపయల  కలాధణ
చతల ఉనన్ని టకెసటస కే వచాచ్చయి! 

ఆ డబుబ్బల చెకసన అముందుకముంటసూ కలాధణ
"నక ఈ టకెసటస  కొనపటసన న భరధక
కకతజ జ్ఞాతల!" అన చెబుతముంటే, అకసడే ఉనన్ని
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పలవాడు వళల  మతమరపన తలచుకొన
సరకహ తపిర పడపోయడు!

బహుమతన అముందుకముంటసూ మరసిపోతనన్ని
కలాధణ  వడయన  లాటరీ  వాళళ
ఇముంటరన్నిటల  పటస ర.  ఆ వడయల అటసూ
ఇటసూ తరగతసూనన్ని తబలన చసూసి,  జ
అధికర  ఒకడు గరత పటస డు-  అద చాలా
అరదలన రకముం తబల!  అతన చెపరటముంతో
కదలన  అధికర  యముంతశముంగముం  కలాధణ న
అడగిముంద-  "ఇద మక ఎకసడ దొరకిముంద?"

అన.  "ఏమ,  గరత లేదు.  పల  దుకణముం
దగర్గుర కబోల, దొరకిముంద" అనన్నిడు కలాధణ.

"దీనన్ని మా జక ఇవసరాదసూ? మక చకసన
బహుమత  ఇసత ముం"  అన  వాళళ  తబలన
తసకెళళ,  వళలక  పదవేల  రసూపయల
బహుమతనచాచ్చర!

అటల  ధనవముంతలలన  కలాధణ,  బయధమహ్మ
పటన్నిముంల  మముంచి  ఆసరతభకెళళ.  తమ
మతమరపన బగ చయిముంచుకనన్నిర.

కొతత  మజు!

భరధ: అదముంటముండ! కొతత బముండన  అలా తోసకముంటసూ వసత నన్నిర?

భరత: కొతత బముండ కద, పటశల ఎముంత తగతముందో తలదు, అముందుకన!

ఇముంకెవసరసూ రారముండ!

టచర : రామసూ! ఈ తరగత మొతతముంల టలముం పరకరముం నడుచుకనే వారవర,చెపర?
రామ: గడయరముం టచర !
సతధవాద!

రమణ: మ కొతత ఫ రజ  ఎలా పన చసత ముంద?

రామ: కరముంటతోనేనముండ!

కలల మముంచివి!
లత: ఇపరడే నక ఒక కల వచిచ్చముందముండ  - మర నక రతన్నిల హారముం కొనన్నిటస .
సరేష: ఓహ. అయితే వెముంటనే మళళ కలగన  - ఈసర నేన దనన్ని నీ మడల వేసినటల .

నవసముండ!
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తరన కషసముం
రచన: ఎమ .తరణ, 8 వ తరగత, అరవిముంద ససూసల , కముంచన పలల, గముంటసూర జిలాల

ఒక ఊరల ఇదద్దర సన్నిహితల ఉనన్నిర.  ఒకడ పేర  తరణ ,  మరకడ  పేర బలాజీ.

వాళళదద్దరసూ మముంచి సన్నిహితల. ఇదద్దరసూ ఒకే బడల ఎనమదో తరగత చదువతనన్నిర. 

ఆ సముంవతలరముం వాళల తరగతకి కొతతగ రాజు అనే
పిలలవాడు  వచిచ్చ  చరాడు.  వాడొక  గపర
'యకసర'  అనచుచ్చ.  వాడు వళలతోట ఒక మముంచి
సన్నిహితడలాగ  నటససూతనే,  ఇదద్దర  దగర్గురా
దొముంగతనల చయసగడు.

అనమానపడడ  తరణ క  బలాజీ  మద,

బలాజీకి  తరణ  మద   చాడల  చెపరడు.
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వాడు  చెపిరముంద  నజముం  అనకొన,  వాళళదద్దరసూ  ఒకరకొకర  దసూరమలనర.  కనీసముం
మాటల డుకవట ముం కూడా మానేసర. 

అయితే  ఒక  రోజున  రాజు  వాళళ  ఇముంటకి  వెళళన  తరణ క  అకసడ  బలాజీ  పసతకల,

వసత వల  కనపిముంచాయి.   వేరేవాళళ  పోగటస కనన్ని  వసత వల  కూడా  కొనన్ని  కొనన్ని
కనపిముంచాయి. సరగర్గు అద సమయనకి బలాజీకేమ తరణ వసత వల కనబడాడ యి! 

దముంతో  బలాజీ,  తరణ  మళళ  మముంచి
సన్నిహితలలపోయర.  ఇదద్దరసూ  కలసి  రాజు
గరముంచి హెడ  మాససర  గరకి చెపరర. 

హెడాహ్మససరగర  రాజు  వాళల  అమహ్మ-ననన్నిలన
పిలపిముంచి మాటల డార.  తన బముండారముం బయట
పడడముందుక రాజు సిగర్గుతో తల వముంచుకనన్నిడు.

అయితే  'ఇకమద  నేన  మముంచిగ  ఉముంటన'

అన  రాజునముండ  మాట  తసకనన్నిర
హెడాహ్మససర  గర.  వాడ  పేర  బయట

పడకముండానే బడల పిలలలకముందరక వాళల వాళల సమానల తరగి ఇపిరముంచార.

 

 వేడకిసముంచ వారత!
పిసినర పలలయధ : బగ జలబు చసిముంద! వేడవేడగ ఏమలన ఉముంటే చెపర!
భరధ: ఇపరడే షపిముంగ  చసొచాచ్చనముండ  ;  బలల  లక అయిముంద  ! ఈ సముంగత మకెలా చెపరలా అన 
చసూసత ముంటే మరే అడగర!
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కడ పముంజు
అనగనగ ఒక కడపముంజు ఉముండేద. అద ఉతత సకలాడ. సకలనన్ని, బముంగరముం అనన్ని దనకి చాలా ఇషసముం.  

ఒకరోజు సయముంతరముం అద గిముంజల వెతకొసన తముంటసూ తముంటసూ చాలా దసూరముం పోయిముంద. 

అకసహ్మతత గ దనకి ఒక బముంగర గిముంజ కనపిముంచిముంద బట పరకసనే, మరససూత.
"ఎముంత బగముందో!" అనకముంటసూ కడ అటసూ ఇటసూ చసూసిముంద. ఆ దగర్గురోల వేరే ఎవసరసూ లేర. 

చకచక వెళళ దనన్ని మకసన కరచుకబోయిముంద.  ఎనన్ని సరల  పటస కనన్ని,  అద నటకి చికిసనటేల  చికిస,

కిరముందకి జరపోసగిముంద. 

కడ దనన్ని వడసి పటస కనేముందుక పరయతన్నిససూత పరయతన్నిససూత గముండాశల గముండాశలగ తరగిముంద. 

అద ఎముంత గటసగ పరయతన్నిసత ఆ గిముంజ అముంత దసూరముం ఎగిర పడసగిముంద. కడ దన వెముంట పరగెతతముంద.

అటల  కొదద్ద సపటకి చసూసత కడపముంజుక తన ఎకసడునన్నిదో అరసమే కలేదు. అముంతలనే చకట పడసగిముంద.

చివరకి ఆ చకటల ఆ బముంగర గిముంజ ఏమలముందో, కనపిముంచనే లేదు!

తడుమకముంటసూ  తడుమకముంటసూ  పోతే ఎముంత దసూర ముం పోయిన అడవి వచిచ్చముంద తపర,  దన ఇలల  రానే
లేదు.

చివరకి అద భయపడ, ఓ చెటసకిస కూరచ్చన, రాతరముంత జగరణ చసిముంద.

"బముంగర గిముంజ ఎముంత పన చసిముంద!  దీన కముంటే ఒక మామసూల గిముంజ దొరకి ఉముంటే ఎముంత బగముండేద,

కడుపనన్ని నముండేద కద!" అనకముంద బుదద తచుచ్చకనన్ని కడపముంజు, తసూరప తలవారతముండగ.

   ఒకస పేజీ  కథ
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బయట పడడ మసముం
రచన: గణష , నవన కమార , 8 వ తరగత, మడల ససూసల , చెనేన్నికొతతపలల.

అనగనగ  ఒక  ఊళల  రామయధ-సమయధ
అనే   ఇదద్దర  వాధపరల  ఉముండేవాళళ.
ఇదద్దరసూ తమ పశముంతముంల పముండన ధానధలన
కొనగోల  చసి,  దసూర  పశముంతలల  మముంచి
ధరక  అమేహ్మవాళళ.  ఇటల ముంట  వాధపరాల
ఒముంటరగ చయటముం కషసముం అనన్ని ఉదద్దశముంతో,

ఏ పన చసిన ఇదద్దరసూ కలసి చసి,  లాభలన్ని
సమానముంగ పముంచుకముంటసూ ఉముండేవాళళ.
ఒక  సముంవతలరముం  అలా  అనీన్ని  సిదదముం

చసకనన్నిక,  అకసహ్మతత గ  రామయధ
ఆరోగధముం  పడలముంద.  "నేన  కదలే  పరసిసత
లేదు సమయధ! ఈసరకి నవస ఒకసడవే
వెళళరా!  న  వముంత  ధానధముం  నేన  ఇకసడే
ఎకసడలన  అమహ్మకముంటన"  అనన్నిడతన.

అయితే  సమయధ  ఒపరకలేదు.

"దనదమముంద,  నీ  వముంత  కూడా  నేనే
తసకెళళ అమహ్మకొసత న!" అనన్నిడు. 

'సరే- అద మేల'  అన మతర డకే తన వముంత
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ధానధముం  కూడా  అపరగిముంచి  పముంపడు
రామయధ.
ఆ  సముంవతలరముం  సమయధక  వాధపరముం
అదురతముంగ  జరగిముంద.  చాలా  డబుబ్బ
చతకొచిచ్చముంద.  అముంత  డబుబ్బన  కళళ
చసూససరకి  సమయధక  ఎకసడా  లేనముంత
ఆశ  పటసముంద.  ఆ  డబుబ్బల  సగముం
రామయధక  యివసడానకి  అతన  మనస
అసలల ఒపరలేదు. 

దముంతో అతన తన సముంపదముంచుకొచిచ్చన
డబుబ్బల  అధికశతనన్ని  సమదభముం  ఒడుడ నే
ఇసకల  దచి,  ఊరకే  కొముంత  సొమహ్మన
మాతరముం  తసకవచిచ్చ,  దొముంగ  ఏడుపల

ఏడుససూత  "రామయధ!  ఏముం  చెపేరద?!

ఒకసడనే  రావటముం  చసూసకొన  ఆ  దశప
పరజల  ననన్ని  పూరతగ  మసముం  చసర.

అసల  నీ  ధానధనన్నియితే  వాళళ  పూరతగ
దొముంగిలముంచుకొనే  పోయర.  మగితద
మటక నేన కపడుకనన్నిన.  అయిన
దనన్ని  అమహ్మదమముంటే కూడా  సరలన  రేట
రాలేదు.  చివరకి  చసూసకముంటే  మొతతముంగ
వచిచ్చన  డబుబ్బ  ఇదగో,  ఈ  పద  వేల
రసూపయల!  నీ  ఆరోగధముం  బలేనముందుక
గన  ఎముంత  నషసపోయమ  చసూడు"

అముంటసూ తన చతల మసూట చసూపిముంచాడు. 

"పోనీలే సమయధ!  ఏముం చసత ముం?! న రాత
ఇటల  ఉముంద!" అనన్నిడు రామయధ.
"కదు కదు-  ఎముంత వచిచ్చన నీ వాట నీద
కకముండా పోతముంద?  ఇముందుల సగముం నీద.

అమహ్మ  పటసన  ఖరచ్చలక  నవస  ఏమ
ఇవసనకసరేలదులే"  అముంటసూ  ఐదువేల
రసూపయల రామయధ చతల  పటస, వెనకిస
తరగి  చసూడకముండా  వెళళపోయడు
సమయధ.
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రామయధక అతన మసముం అరసమలముంద. కనీ
తన ఏముం చయగలడు? "న ఆరోగధ సమసధ
వలలనే  ఇటల  జరగిముంద"  అనకొన  చపరడు
చయకముండా ఊరకనన్నిడు. 

కనీ  మాట  దగదు  గద,  'రామయధక-

సమయధక  పపముం,  వాధపరముం  బగ
సగలేద'న,  'పొరగదశలల  రేటల  బగ
రాలేద'న అముందరసూ చెపరకనన్నిర.

అయితే  అముంత  డబుబ్బ  వచిచ్చన  ఆనముందముం
తసరలనే  సమయధన  మముంచెతతముంద.

అతన  ఇపరడు  బగ  ఖరచ్చ  పటస  ఇలల
పదద్దద  చయిముంచుకవటమే  కకముండా,  తన
భరధక,  కమారడకి  బముంగరముం  కూడా
చయిముంచాడు. 

అద  చసూసిన  వాళళముంత  "నషసముం
వచిచ్చముందనన్నిర,  మర  ఇదముంట?"  అన
గసగసల పోయర.  కొముందర చొరవ చసి
రామయధతో  ఆ  మాట  అనన్నిర  కూడా.

"ఈసర  నేన  పోలేదు  కద,  అముంత
సమయధ  చసూసడు;  పపముం  నషసముం
వచిచ్చముందట నజముంగనే!" అనన్నిడు రామయధ.

సరగర్గు అద సమయనకి రాజ మముందరముంలన
విలవెలన వసత వల కొనన్ని కనపిముంచడముం లేదన
కనకసనన్నిర.  "దొముంగలక  కఠిన  శకల
విధిసత ముం.  కర  వాటన  కొనన్నివాళలక  కూడా
ఇద  చివర  అవకశముం:  మరాధదగ  మాక
తచిచ్చ ఇసత సర, లేకముంటే ఉరశక పడుతముంద.

దొముంగలన  పటసముంచిన  వారకి  బహుమానముం
ఇవసబడుతముంద"  అన  దముండోరా
వేయిముంచార రాజుగర. 

"సమయధక వాధపరముంల నషసముం  వచిచ్చన,

బముంగర ముం కొనన్నిడముంటే మర,  ఇలాముంట దొముంగ
పనేదో  చసి  ఉముంటడు"  అనకనన్ని
ఊళళవాళళ  రాజుగర  చెవిల  ఆ  సముంగత
ఊదర:  "అముంత  తకసవ  సమయముంల
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సమయధ కటశసరడు అయధడు పరభసూ!

మాక అనమానముంగ ఉముంద" అన. 

వెముంటనే రాజుగర సమయధన  పిలపిముంచి
"నవస   ఇముంత   తకసవ  సమయముంల
కటశసరడవి  ఎలా  అయధవ?"  అన
అడగడు. 

"పొరగదశలల  వాధపరముం  చసి  లాభముం
సముంపదముంచాన  పరభసూ!"  అనన్నిడు
సమయధ. 
రాజుగర రామయధన పిలపిముంచి, "ఏమరా!

నవేసమ  నషసముం  వచిచ్చముంద  అముంటనన్నివ,

వడు  లాభముం  వచిచ్చముందముంటనన్నిడు?!

మరాధదగ నజముం చెపరముండ-  లేకపోతే ఇదద్దరక
ఉరశక వేయిసత న" అన గదద్దముంచాడు.

సముంగతన ఇముంక దచలేన సమయధ వాసతవముం
బయట  పటస డు.  "నేన  రామయధన
మసముం చశన" అన.  

రాజు గటసగ నవిస, "ఒరే! 'తగలాగితే డొముంక
కదలటముం'  అముంటే ఇద.  నవస ననన్ని నమహ్మన
సన్నిహితడనే  మసముం  చసినవాడవి.  ననన్ని

ఇముంక  ఎవర  నమహ్మతర?  సరే,  నీక శక
నవేస విధిముంచుక, చసూసత న" అనన్నిడు.

సమయధ వణకిపోతసూ రాజుగర పదల
పటస కొన,  "నక  వచిచ్చన  లాభముం  కూడా
కలపి  మొతతముం  అముంత  రామయధక
ఇచచ్చసత న. సమదభ ముం ఒడుడ న దచిన సొమహ్మ
కూడా తసి ఇచచ్చసత న.  ననన్ని కమముంచముండ"

అన పశధేయపడాడ డు.

"నక నధయముంగ రావలసిన సొమహ్మ ఇసత
చాల  మహారాజ,  మగతద  తమర
రాజధనకి జమ చసకముండ" అన తన వముంత
లాభనన్ని  తసకొన,  మగతద  ఖజనక
జమ చసడు రామయధ.



కొతతపలల                                                              35                                                      జులల -ఆగసస  2019

మారర
రచన: రాఘవి, 8 వ తరగత, అరవిముంద ససూసల , కముంచనపలల, గముంటసూర జిలాల .

చముందభక  చాలా  బగ  చదువతముంద;  చకసగ  ఆటల  ఆడుతముంద.  సముంగీతముం,  నటధముం
నేరచ్చకముంటనన్నిద; అముంతే కకముండా బొమహ్మల కూడా బగ గీసత ముంద. తన దససూతరీ మతధల-

లాగ ఉముంటముంద. 

తలలదముండుర ల,  ఉపధాధయల తనన బగ పోశతలహిముంచవాళళ.  సముందరారనసరముంగ ఏద
మముంచి-ఏద చెడు అన చెపేరవాళళ. చముందభకక మొదటల వాళల  చెపేర మముంచి సముంగతల నచచ్చవి.

అయితే తన పదద్దవతనన్నికొదీద్ద  "వళళముందుక,  ఇటల  అనన్ని సముంగతలలనసూ చెయిధ పడతర?

నేన ఏముం చెయధల, చెయధకూడదో అనీన్ని ఈ పదద్దవాళల ఇషసమేన? న ఇషసముం వచిచ్చనటల  నేన
ఉముంటన!" అనకవటముం మొదల పటసముంద.

పదో తరగతల తనక చాలా మముంచి మారసల వచాచ్చయి.  వాళల అమాహ్మననన్నిల ఆ పపన
"నవస ఇపరడు ఏముం చదువతవ?" అన అడగర. "డాకసరన అవతన" అముంద చముందభక.

అముందుకన వాళళ  అమహ్మ,  ననన్ని  చముందభకన వాళల  ఊరకి  దసూరముంగ,  ఎముంటక్రొనల  పరీక  కసముం
కచిముంగ ఇచచ్చ కలేజి హాససలల చరాచ్చర. 

 రముండు పేజీల కథ
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హాససల ల చముందభకతో పట ఉముండే అమాహ్మయి చాలా బదదకిసస .  అసలల చదవదు:  ఎపరడూ
దొముంగతనముంగ  సెల ఫోన  చసూససూతనే  ఉముంటముంద;  ఏవ  మచచ్చటలన,  పరీసలన  తరగతసూనే
ఉముంటముంద;  ఎపరడూ  చముందభకన  కదలససూతనే  ఉముంటముంద.  అముంతేకక,  ఇపరడు  చముందభకన
శసిముంచ వాళళ కూడా ఎవసరసూ లేర!  దముంతో మామసూలగ చాలా పదదతగ ఉముండే చముందభక
కూడా, కొనన్ని రోజులకి ఆ పపతో చెయిధ కలపిముంద: "నక ఇద యిషసముం!" అనకనన్నిద.

ఆ  సముంవతలరముం  చదువల  మలలగ  వెనక  పడుతసూ  పోయిముంద
చముందభక. ఆ సముంగత తన గరతముంచిన, 'కలేజి బగ లేదు- టచరల
బగ  చెపరటేలదు'  అనకనన్నిద  తపిరసత,  'న  పదదతల  తపర'
అనకలేదు  ఆ  అమాహ్మయి.  అలా వెనకపడ,  వెనకపడ  చివరకి
మొదట సముంవతలరముం  పరీకలల తపిరముంద!

చముందభక వాళల అమహ్మ,  ననన్ని బధపడాడ ర;  కనీ చముందభకన వాళళ ఏమ అనలేదు.  "మడకల
సీట రాకపోయిన ఏమ  పరేలదమాహ్మ!  మామసూల కలేజీల బీయసీలల చరచుచ్చ"  అనన్నిర.

అయిన చముందభక మటక చాలానే చినన్నిబోయిముంద: 'ఎముందుక ఇటల  అయధన? నల ఏమ
మారర  వచిచ్చముంద?'  అన  ఆలచిముంచుకనన్నిద.  చినన్నిపరడు  తమ  ఇముంటలవాళళ,  బడల
ఉపధాధయల తనక ఏమే ముం  చెపరర,  తన ఎలా చదవేద,  అనీన్ని  గరత  చసకనన్నిద;

ఇపరడు తన సమయనన్ని వకధా చస అలవాటలన అనన్నిటనీ గరతముంచి,  దసూరముం చసకనన్నిద.

పటస దలగ చదవడముం మొదలపటసముంద.  తసరలనే అనన్ని సబజకస లలనసూ  చకసన మారసలతో
పస్ అయిధముంద. సముంవతలరాముంతముంల 'నీట' పరీక కూడా చాలా చకసగ రాసి మడసిన ల సీట
తచుచ్చకవటమే కదు; అకసడ కూడా బగ చదవి మముంచి వెలదుధరాల అయిధముంద!

మన అలవాటల  బగముంటే చాల, మనముం అనకనన్నివి ఏమలన సధిముంచగలముం. 
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పక మహిమ
రచన: హరణ, 8 వ తరగత, తేజ విదధలయ, కదడ.

అకయ   తలలదముండుర ల వధవసయదరల.

పదద్దగ  చదువకనన్నివాళళ  కదు.  "చదువ
రాకపోవటముం  వలల  మేమ  చాలా
నషసపోయముం"  అనన్ని  భవనతో  వాళళ
అకయ న బడకి పముంపిముంచవాళళ.
"మముంచిగ,  బుదదగ చదువకరా నయన!

చదువే  మనక  బువస  పడుతముంద.  ఈ
పొలముంల  మగిలేద  లేదు"  అన  వాళళ
అకయ న  పొలముం  పనలల  పటసకముండా,

దసూరముంగ ఉనన్ని పల త్క్రివేట బడల చరరముంచార. 

అకయ తలవెలన వాడే, కనీ వాడకి చదువముంటే
ఇషసమముండేద కదు.  అయిన బలవముంతముంగ
బడకి  పముంపిముంచవార  తలలదముండుర ల.  కొదద్ద
రోజుల  ఇటల  గడచసరకి,  వాడు  బడ
ఎగగటసటముం  నేరచ్చకనన్నిడు.  బడకి
వెళలనటస గనే వెళల ఊరముంత తరగచచ్చవాడు. 

ఇటల  రముండు  నెలల  అయధ  సరకి,

తలలదముండుర లక  పిలప  వచిచ్చముంద.
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ఉపధాధయల  వాళలన  కూరోచ్చబెటస,
అటముండనల రజిససర చసూపిముంచి, అకయ ఎనన్ని
రోజుల రాలేదో వివరముంచార. 

దముంతో పరసిసత సరషసమలముంద: "అకయ బడకి
వెళళడముం   లేదు,  అమాహ్మననన్నిలన  మసముం
చసత నన్నిడు" అన అముందరక తలసిపోయిముంద. 

ఇక ఆరోజు నముండ  అముందరసూ వాడన
'నవస బడ దొముంగవి, మొదుద్ద వి' అన ఎగతళ
చయటముం మొదల పటస ర.  పరత  ఒకసరసూ
తనన  అటల గే  అముంటసూముండే  సరకి  అకయ
చినన్నిబోయడు. 

సరగర్గు  ఆ సమయనకి చముందభముం మామయధ
వచాచ్చడు  వాళళముంటకి.  చముందభముం  పటన్నిముంల

పరీకలకసముం  చదువతముంటడు.  అకయ కి
అతనముంటే చాలా ఇషసముం. "వడకి కొముంచె ముం బుదద
చెపరరా!"  అన  తలలదముండుర ల  చముందశనకి
పరమాయిముంచార.   చముందభముం  సరేననన్నిడు
గన, ఏమ చసత వడు బగపడతడో అతనక
అరసముం కలేదు. 

ఆ రోజున కూడా అకయ బడ ఎగగటస, ఊర
చివరన చెటస కిముంద కూరచ్చన ఉముండగ, వాడకి
చిటస  పిటస  ఒకట  కనబడముంద.  అద  గసూడు
తయర చసకముంటనన్నిద.  ఎగరకముంటసూ
పోయి,  ఎకసడనముండో  ఒక రకమలన పలలలన్ని
మకసన కరచుకొన తసత నన్నిద.  వాటన ఒక
పదదతగ  అమరచ్చ,  మళళ  ఎగిర  పోతనన్నిద.

ఒకసర అద అటల  ఎగిర పోగనే అకయ ఆ
గసూడు దగర్గురక వెళళ చసూసడు.  మలలగ ఆ
గసూడున  అకసడనముండ  తససి,  దసూరముంగ
పడేసి, ఏమ  ఎరగనటల  వచిచ్చ కూరచ్చనన్నిడు.

పిటస  వచిచ్చ,  తన  తయర  చసిన  గసూడు
కసముం  వెతకసనన్నిద.  గసూడు  అకసడ
లేకపోయ  సరకి  కముంగరపడడద.  అటసూ
ఇటసూ  ఎగిర, 'వడు ఏమలన తసకనన్నిడా'
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అనన్నిటస  చసూసిముంద.  అకయ  కదలకముండా
అటల గే కూరచ్చనన్నిడు.  అద ఏమనకనన్నిదో,

ఏమ-  మళళ  కొతతగ  గసూడు  కటసటముం
మొదల పటసముంద. ఒకొసకస పలాల  తసకొచిచ్చ
కూరచ్చముంద.  అకయ  కళళమముందరే  కొతత
గసూడు తయరలముంద. 

గమనససూత  కూరచ్చనన్ని  అకయ  మనసల 
ఆలచనల తరగయి..  "అరే!  అముంత చినన్ని
పకకూడా, చసూడు, ఎటల  శరమ పడుతనన్నిదో!

దనకి  అసల  ఏ  సదుపయమసూ  లేదు.

తలలదముండుర లసూ  లేర,  ఇలసూల  వాకిల  కూడా
లేవ. అయిన అముంత కషసపడ, తన భవిషధతత
కసముం,  తనే  సొముంతముంగ  గసూడు
కటస కముంటనన్నిద. మధధల నలాముంట వాళళ
దనన్ని  తససత  కూడా,  ఆ  పనన
మానెయధటముంలేదు.  ఓపికగ  మళళ  తన
పనన  తన  కొనసగిసత నన్నిద..  మర నేన?

నేన ఏముం చసత నన్నిన?" అనపిముంచిముంద. 

ఆ  రోజున  చముందభముం  మామయధ  వాడతో
చదువల  గరముంచి  ఏమ  అనలేదు.  కసప
పిచాచ్చపటగ మాటల డ వెళళపోయడు.

అయితే ఆ తరాసత అకయ కొతత పిలలవాడల-
పోయడు.  తనముంత  తన బడకి  వెళలటమే
కదు.  తరగతల  ఫసస  వచచ్చటల  శరమపడ
చదవాడు.

వాడల  వచిచ్చన  మారరన  చసూసి  అముంత
'మామయధ మహిమ'  అనకనన్నిర.  కనీ
అకయ కి  మాతరముం  నజముం  తలస-  అదముంత
'పక' మహిమే!

జలగముండ!

రవి:   మమహ్మ! బయట ఒకయన ఎముండల నలచ్చనీ అరసత ముంటే, ఇముందక పద రసూపయల ఇచాచ్చన..

అమహ్మ: మముంచిపన చశవ .. ఇముంతక ఏమన ఆరచాడు అతన ?!

రవి: ఐస్ కరముం.. ఐస్ కరముం. ఐస్ కరముం..అన. 
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పేన-పసర చన
మసూలముం : శ నరల చిరముంజీవి. 

సకరణ, కథనముం : మహి, 4 వ తరగత, పరభుతస  పశధమక పఠశల, సికే పలల, అనముంతపరముం జిలాల

అనగనగ ఒక పేన ఉముండేద. దనకి ఒక
పసర  చన  ఉముండేద.  రోజ  అద  దరాజ గ
కల మద  కల వేసకొన కూరచ్చన, పసర
చనక కపలా కసద.  విరగకసిన చనన

చసూసకముంటసూ  ఆనముందముంగ  పటల
పడుకనేద.

ఒకసర ఆ ఊర రాజు అటగ వచాచ్చడు.

అతన,  అతన  సెలనధమసూ  పసర  చనన
చితతడ  చితతడగ  తొకేసశర.  తన  చన
నశనముం  అవసటముం  చసూసి  పేన  చాలా
ఏడచ్చముంద.  రాజుక  ఎలాగె లన  బుదద
చెపరలనకనన్నిద. 

మగిలన పసర కయలన్ని  కసి,  రబబ్బ,  అద
చాలా రచికరమలన   పసరటల  వేసిముంద.  ఆ
పసరటల  మసూట  గటస కొన  రాజు  దగర్గురకి
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బయలదరముంద.

అనేన్నిసి  పసరటల  కమహ్మగ  'ఘుమ
ఘుమలాడుతముంటే,  ఆ వాసనక నరసూరన
సిముంహముం  ఒకట  పేన  దగర్గురక  వచిచ్చ  "నేన
కూడా  నీతోట  వసత న.  నీక  ఏ  సయముం
కవాలముంటే  ఆ  సయముం  చసత న-  పసరటల
నక కొనన్ని పటసవా!"  అన అడగిముంద. "సరే"

అన పేన దనకి పసరటల  పటసముంద.  

ఆ  తరవాత  అవి  రముండూ  కలసి  పోతసూ
ఉముంటే,  ఈసర వాటకొక పమ ఎదురలముంద.

పసరటల  వాసన దనకి కూడా చాలా నచిచ్చ,

అద  కూడా  సిముంహముం  అడగినటేల  అడగిముంద.

"సరే"  అన పేన పమక కూడా పసరటల
పటసముంద. 

అపరడముంక ఆ మసూడూ కలసి  పోతవముంటే
ఈసర  వాటకొక  తేల  ఎదురలముంద:  "నేన
కూడా  నీక  సయముం  చసత న.  నక
పసరటల  పటసవా  పీలజ"  అన అడగిముంద  అద
కూడా.  పేన  దనకి  కూడా  పసరటల
పటసముంద.  

నలగసూ  కలసి  మముందుక  పోతముంటే
వాటకొక సీతకక చిలక ఒకట ఎదురలముంద.

అద కూడా అనీన్ని అడగిన మాదరే అడగిముంద.

పేన దనకి కూడా పసరటల  పటస, తమవెముంట
పిలచుక పోయిముంద. 

అటల  అనీన్ని  కలసి  రాజుగర  భవనముం
చరకనన్నియి.  అకసడ  కపలా  ఉముండే
వాళలముంత  సిముంహానన్ని  చసూసి  పరపోయర.

దముంతో అవనీన్ని నేరగ రాజు పడుకనే గద
దగర్గురకి పోయయి. 

సీతకక చిలక లపలకి ఎవసరసూ రాకముండా
కపలా  కయసగిముంద.   పమ  చపరడు
కకముండా ఆ గద  తలప తసి,  గడయక
చుటస కనన్నిద.  లపల  రాజు  గరక  పటస
నదభపోతనన్నిడు.  పరకసనే  దీపముం
వెలగతనన్నిద.  సిముంహ ముం  మలలగ  పోయి
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దీపముం పరకసన నలబడముంద. రాజు పరకసనే ఉనన్ని
గసూటలకి  చరకనన్నిద  తేల.  పేన  మలలగ
రాజుగర గడడముంలకి దసూర ఇషసముం వచిచ్చనటల
కొరకటముం  మొదల పటసముంద. 

హాయిగ నదభపోతనన్ని  రాజుక నదశభముంగముం
అయిముంద. ఎముంత గోకసనన్ని దురద పోలేదు.

చివరకి  చికకగ  లేచి  కూరచ్చనన్నిడు.

అయిన  పేన  తన  దరన  తన
కొరకతసూనే పోయిముంద. 

"దువసకముంటే  సరపోతముంద"  అన  దువెసన
కసముం గసూటల చెయిధ పటస డు రాజు. అకసడే
కూరచ్చనన్ని  తేల  చటకసన  కటసముంద.

"అబబ్బ!"  అన  అరససూత  రాజు  వేలపలన
గటన చసూసకముందమన దీపముం  దగర్గురక
పరగెతత డు.  దీపముం  పరకసనే  కూరచ్చనన్ని
సిముంహముం  గముండభముంచిముంద.  రాజు  గభరాగ
గదలముంచి బయటకి పర పోదమన తలప

దగర్గురకి  పరగెతతబోయడు.  గడయక
చుటస కనన్ని  పమ  బుసలమనన్నిద.  ఇముంక
ఏముం  చయల  తలన  రాజు  చెమటల
కరకసకముంటసూ నలబడ పోయడు.

ఆలగ  సీతకక  చిలక  మదకి  ఎకిస
కూరచ్చనన్ని  పేన కపముంగ లేచి నలబడముంద:

"ఏమ  రాజ?!  ఒకస  పూట  నదభ  చెడతేనే
అముంత బధ పడుతనన్నివ;  మర న చన
మదనముండ సెలనధనన్ని పముంపినపరడు నకెముంత
బధ  వెయధల?  చినన్ని  పశణులముంటే  నీక
అముంత అలస?" అన అడగిముంద గటసగ.

రాజు  మముందు  బతతరపోయడు.  అటపలన
పేనక కమాపణ చెపరకనన్నిడు.  "ఇకపలన
ఎపరడూ  చినన్ని  పశణులన  హిముంసిముంచన"

అన వాటకి మాట ఇచాచ్చడు. 

సముంతోషపడడ   పేన  తన  సెలనధముంతో  సహా
వెనదరగి ఇముంటకి పోయిముంద.

కన వాన తోట కలసి వరతముంచెన
హాన వచుచ్చ నెముంత వానకెలన
తట కిరముంద పల తగిన చముందమ
విశసదభిరామ, వినరవేమ!

భవముం: ఓ వేమా! తట చెటస కిముంద కరచ్చన పల 
తశగతనన్ని, 'కలల  తశగతనన్నిడ'నే అనకొముంటర. 

అద విధముంగ చెడడవారతో కలసి తరగతసూ ఉముంటే 
ఎముంత మముంచివానకెలన చెడడ పేర వసత ముంద. 
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పిసినర పపయధ
రచన: శవశముంకర , ఏడవతరగత, జిలాల  పరషత  ఉనన్నిత పఠశల, సికే పలల, అనముంతపరముం జిలాల

పిసినర  పపయధ  ఎపరడూ  ఒకస
రసూపయి  ఖరచ్చ  పటేసవాడు  కదు;

తసకనన్ని అపర తరగి ఇచచ్చవాడూ  కదు.

కనీ అతనకి దలవ భకిత మముండు. రోజ ఇముంటల
పూజ  చసవాడు.  అతన  పశర సన  ఎపరడూ
"దవడా,  నక ఇవాళళ వముంద రసూపయల
దొరకేటటల  చసూడు  దవడా,  నీక  కొబబ్బర
కయ కొడతన!" అన మగిసద. 

ఒక  రోజున  అటల  పశర సన  చసి  బయటకి
వెళళన పపయధక రోడుడ  పరకసనే పళపళలాడే
వముందరసూపయల నటొకట కనపిముంచిముంద. 

'ఇద  దవడచిచ్చన  సొమహ్మ!  కొబబ్బర  కయ

కొటస లలముంద'  అనపిముంచిముంద  అతనకి.  కనీ 
వెముంటనే  "అయధ!  టముంకయ కొముంటే ఇరవెల
రసూపయల  ఖరచ్చ'  అన  కూడా
అనపిముంచిముంద. 

అముంతలనే  ఎదురగముండా  రముండు
కొబబ్బరకయల  అముంగళళ  కనబడాడ యి.

వాటన  చసూడగనే  అతనకి  ఒక  ఆలచన
వచిచ్చముంద.  నేరగ  ఒక  అముంగడకి  వెళళ,
"ఇదగో,  నవస కళళపోయిన టముంకయల
అమహ్మతవట  కద?"  అన  అడగడు.

దుకణముం వాడు పళళ కొరకతసూ  "ఎవర
చెపరర నీక?" అన అరచాడు. 

 రముండుపేజీల కథ
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"అదగో ఆ పరకస దుకణముం వాడు" అనన్నిడు
పపయధ సముంతోషముంగ. 

"ఆగ,  ఇపరడే  వసత న.  వాడతో  కొముంచెముం
మాటల డేద ఉముంద"  అన పపయధన అకసడే
వదల  పరకస  దుకణముం  మదకి  పోయడు
అతన. 

అముంతే..  ఇక  పపయధ  కణముం  ఆలసధముం
చెయధకముండా  ఒక  టముంకయన  తసకొన
సముంచల వేసకొన జరకనన్నిడు.

ఆ సముంతోషముం కొదీద్ద మరనట నముండ దవడకి
మరముంత  భకితతో  పూజ  చెయధసగడు
పపయధ:  "దవడా!  మళళ  వముంద
రసూపయల దొరకిముంచు.  అటల గే నీ చలవతో
కొబబ్బర కయ కూడా దొరకేటల  చెయిధ.  నీ
రణ ముం ఉముంచుకన" అన. 

కొదద్ద  రోజులకే  పపయధక  మరో  వముంద
రసూపయల  నట  దొరకిముంద.  "ఆహా!

దవడు  దయమయడు"  అనకొన,

పపయధ  మళళ  తన  పత  ఉపయనేన్ని
పరదరశ్శముంచబోయడు.  

అయితే ఈసర అముంగళళ  వాళళ  మసపో-

లేదు.  “నవస  కళళపోయిన టముంకయల
అమహ్మతవట  గద?”  అనగనే,  "అవన.

ఎనన్ని  కవాల?”  అనన్నిడు   అముంగడాయన.

పపయధక వెముంటనే ఏమనల  తలక నీళళ
నమలాడు.

ఆలగ వెనకనముండ వచిచ్చన మనషుల
కొముందర  పపయధన  పడరకసల  విరచి
పటస కనన్నిర.  దుకణాల వాళళ అముందరసూ
కలసి  అతనన్ని చితకబదర. 

అసపతభ  ఖరచ్చల  తడసి  మపడలనయి.

అటపలన పపయధ పశర సనల ఎనన్నిడూ వముంద
రసూపయల పరసత వన రాలేదు.
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కబోయ కడల
సకరణ: పి. శశవణ, ఏడవతరగత, జిలాల  పరషత  ఉనన్నిత పఠశల, తలాల పర , రముంగరడడ జిలాల .

రామయధ ఒక పదద్ద మతబర రలత. ఆయన
కొడుక  పళళడుక  వచాచ్చడు.   తనక
కబోయ కడలక పనీ-పట,  శచ-శభభముం
అనీన్ని  బగ తలసి ఉముండాల;  డబుబ్బ లేకనన్ని
పరవాలేదు  గనీ,  సగణాల  రాశ  అయి
ఉముండాల' అన రామయధక గటస కరక. 

'అటల ముంట పిలలన తనే ససయముంగ వెతకల'

అన ఒక  రోజున  పరతేధకముంగ ఆ  పన  మద
బయలదరాడు.

ఎదుద్ద ల  బముండ  నముండా  రేగిపళళ  నముంపకన
చుటస  పరకసల  గశమాలల అమహ్మబోయడు.

వధల వెముంట బముండన  తోలకముంటసూ, "పళల
పళళ-రేగిపళళ-  చెతతక తగ పళళ ఇసత ముం!"

అన అమహ్మతనన్నిడు.  ఎముంత చెతత  ఇసత అనన్ని
రేగిపళల !
"ఈయనెవరో  బగనన్నిడు-  చెతతక
బదులగ  రేగిపళళ  ఇసత డట!"  అన,

ఊళళల  ఆడవాళలముంత  అపరటకపరడు
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ఇళసూళ  వాకిళసూళ  ఊడవటముం  మొదల-

పటస ర.  ఎపరటనముండో  పేరకపోయిన
చెతతనముంత  పోగ  చసి,  గోనె  సముంచులలన,

గముంపలలన  ఎతత  పటస కొచాచ్చర.  రామయధ
వాళలముందర  దగర్గురా  చెతతన  తసకొన,  ఆ
బరవక  తగినటల  రేగిపళళ  ఇససూత
పోయడు.  

తసరలనే హడావిడ మొదలలముంద: "చసూడు,

నేనెముంత  చెతత  పోగ చసకొచాచ్చన?  నీకముంటే
ఎకసవ!"  అన అముంత పోటల పడసగర.

పదద్ద యన  చిరనవసతో  వాళళ  పోటన
పోశతలహిముంచ సగడు. 

ఇముంతల  ఒక  అమాహ్మయి  ఓ  చినన్ని  చాటల
కసిముంత  చెతతన  పటస కొన  వచిచ్చముంద.

అకసడునన్ని అమహ్మలకసలముంత ఆ చినన్ని చాటన
చసూసి ఎగతళగ నవాసర.

"ఏముంట తలల,  ఇముంత తకసవ చెతతన తసక
వచాచ్చవ?!  ఈ  కసత  చెతతక  ఎనన్ని  పళల
ఇమహ్మముంటవ?" అనన్నిడు రామయధ, ఆ కసత
చెతత  తసకముంటసూ. 

"అయధ!  ఏదో  రేగిపళళ  మద  మజుతో
తచాచ్చన  గన,  ఇద  కూడా  మా  ఇముంటద
కదయధ! మా ఇముంటల అసల చెతతనే లేదు;

మా  పరకసవాళళ  ఇముంట  మముందు  దొరకిముంద
ఇద!" అముంద ఆ అమాహ్మయి, సిగర్గుపడుతసూ.

తన ఉదద్దశముం  నెరవేరనముందుక తనల తన
సముంతోషపడాడ డు రామయధ.  రేగిపళళ  ఇచచ్చ
సకతో  ఆ  అమాహ్మయితో  పట  వాళళ
ఇముంటకి  కూడా వెళళ  చసూసడు.  నజముంగనే
ఇలల  అదద్దముంలా మరసిపోతనన్నిద. 

పొదుప, శభభత రముండూ ఉనన్ని ఆ అమాహ్మయి
తసరలనే రామయధ ఇముంట కడలలముంద.
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యవరాణ మనవరతముం
రచన : మనక , పదవతరగత, జహీరాబద్ 

యవరాణ మయసూరీదవికి  యకతవయస
వచిచ్చముంద.  ఆమక  వివాహముం  చయలన
అనకనన్నిర రాజుగర. యవరాణ కూడా
సరేననన్నిద;  కనీ  తముండభన  చితరమలన  కరక
ఒకట కరముంద: 

"ఈ  రోజు  నముంచి  నేన  ఎవసరతోట
మాటల డన.  పూరతగ  మనముం  పటసత న.

న  యీ  మనవరతనన్ని  ఎవరలతే  భముంగముం
చసత రో ఆ వధకితనే నేన పళళ చసకముంటన"

అన.  రాజుగర  సరేనన,  ఆ  సముంగతనే
దశదశలా చాటముంచార.

రాకమార  అముందచముందల  గరముంచి  వినన్ని

యవకల  ఎముందరముందరో  వచిచ్చ,  ఆమ
మనవరతనన్ని  భముంగపరచాలన  పరయతన్నిముం-

చార.  వారల  ఎముందరో  అముందగళసూల,
వరలసూ,  శసూరలసూ అయిన యవరాజుల
ఉనన్నిర. కనీ ఎవసరక ఆ భగధముం దకసలేదు.

రోజుల గడచిపోతనన్ని కొదీద్ద రాజుగరకి బెముంగ
పటస కనన్నిద: "ఇక న కమారతక వివాహముం
జరగదమ!" అన. 

ఆ  సమయముంల  యవకడు  ఒకడు
వచాచ్చడు సభలకి.  అతడ శరీరముం  బలముంగ,

కముండల  తరగి  ఉనన్నిద.  చసూసముందుక
'ఇతనెవరో  యధడు'  అనే  అనపిసత నన్నిద;

 రముండు పేజీల కథ
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కనీ  అతన  దుసత ల  మాతరముం  'ఇతనొక
పేదవాడు' అన తలయజేసత నన్నియి. 

ఆ యవకడు నేరగ మహారాజు దగర్గురక
వచిచ్చ  నమససరససూత  "మహారాజ!

యవరాణవార కొముంత కలముం కిరతముం వేటక
వచిచ్చనపరడు,  అత  సమానధడనెలన  ననన్ని
వివాహముం  చసకనన్నిర.  అయితే  న
పేదరకముం  కరణముంగ  ఆ  విషయనన్ని  మక
చెపరలేక,  ఇలా  'మనవరతముం'  అముంటసూ కలముం
వెళలబుచుచ్చతనన్నిర!"  అనన్నిడు.  సభ
అముంతట  ఒకససరగ  నశశ్శబద్దముం
అలమకనన్నిద.

రాజుగర సభలనే ఒక పరకసగ కూరచ్చనన్ని
మయసూరీదవి వెలప చసూసర. ఆమ "కదు"

అనన్నిటల  అడడముంగ తల ఊపిముంద.

అముంతలనే యవకడు తన జేబులముంచి ఒక
ఉముంగరానన్ని  తసి  చసూపతసూ,  "మా  పేరమక
గరత గ  నక  ఆమ  ఇచిచ్చన  ఉముంగరముం
ఇదగోముండ!" అనన్నిడు.

వెముంటనే  మయసూరదవి  లేచి  నలబడ

ఆవేశముంగ  "అముంత అబదదముం!  ఇతన ఎవరో
నక తలయదు! ఆ ఉముంగరముం నద కదు!"

అముంటసూ గటసగ అరచిముంద. 

ఆ యవకడు కూడా చిరనవస నవసతసూ
"అవన-  నేనెవరో మక తలయదు.  నేన
అవముంత  దశప  యవరాజున.

వివేకవరదనడు  అముంటర  ననన్ని.  మ
మనవరతనన్ని  భముంగముం  చసముందుకే  ఇలా
ఉముంగరానన్ని  తచాచ్చన"  అముంటసూ  తన
మారవేషనన్ని తొలగిముంచాడు. 

సభికల  హర ర్షధాసనల  మధధ  యవరాణ
వివేకవరదనడన వరముంచిముంద.
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కతధయన తలవి
రచన: శ కె.వి.కిరషషరావ గర, కరసూన్నిల.

రముంగపరప  గోపలయధ  కషసజీవి.  అయితే
ఆ కషసముంవలల గోపలయధ సముంపదముంచిముందముంత
ఒకే ఒకస ఆవ; ఓ చినన్నిపట పొలముం. ఆ ఒకస
ఆవవే  పల-పరగ  అమహ్మ,  ఉనన్నిముంతల
పొదుపగ బభతకేవాళళ వాళళ. 
'న  తరాసత  మా  రాజయధ  ఎటల
బతకసముంటడు?'  అన  గోపలయధక
విచారముంగ ఉముండేద.  ఆ విచారానకి కరణ ముం
లేకపోలేదు:  గోపలయధ కొడుక రాజయధ

చాలా అమాయకడు. వాడ అమాయకతసముం
వలల  ఒకససర  చాలానే  కషసముం  అయధద.

లౌకధముంతో కూడుకనన్ని పనల చెడపోయవి.

కటముంబముం అముంత ఎగతళకి గర అవాసలల
వచచ్చద. 

"రాజయధక ఓ మముంచి తలవెలన పిలల భరధగ
దొరకితే  చాల-  వాళళ  సఖముంగ
బభతకసముంటర"  అన  ఆలచిముంచిన
గోపలయధక,  తన  చినన్నినట  సన్నిహితడు
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శముంకరయధ  గరత కొచాచ్చడు.  'శముంకరయధదీ
తమలాముంట  కటముంబమే.  వాడన  అడగితే
పొరగసూరల  ఏమలన సముంబముంధాల చసూసి
పడతడు..' 

ఆ ఆశతోటే అతన ఒకనడు పనమళళ
పోయి శముంకరయధన కలసడు.  "రా!  రా!

గోపలా!  ఎముంతకలానకి  గర తచాచ్చన నీక!

మవాడకి  ఐదరేళళ  ఉనన్నిపరడు  కలసముం!

ఎటల  ఉనన్నివ  నవస?!  వదనమహ్మ  ఎలా
ఉనన్నిద?!"  అముంటసూ  ఆపధయముంగ
పలకరముంచాడు శముంకరయధ.
మచచ్చటల  అవ పూరతయధక-"శముంకరయధ!
పిలాల డు  పళళడుక  వచాచ్చడు.  ఎవరలన
మముంచి పిలలన తచిచ్చ వాడ  పళళ చసెయధలన

అనకముంటనన్నిన.  నీకేమలన  సముంబముంధాల
తలసత  చసూడు.  మావాడు  కషసపడ  పన
చసత డు;  కనీ  బగ  అమాయకడు.

మాక ఓ ఆవ,  చినన్నిపట పొల ముం ఉనన్నియి.

ఎటల గో  అటల  వాడకి  ఓ  మముంచి  తలవెలన
అమాహ్మయినచిచ్చ  పళళ  చసత,  న  బధధత
తరతముంద;  మా  వాడ  జీవితమసూ  ఒక
దరన  పడుతముంద"  అన   చెపరడు
గోపలయధ.
శముంకరయధ  మరసిపోతసూ  "గోపలయధ!
మవాడు లకణముంగ బగముంటడు.  నీ మాట
మద నమహ్మకముం  ఉముంద.  అనన్ని  ఆసత లసూ  ఒక
ఎతత ; కషసపడే లకణముం మరక ఎతత . ఆ ఒకస
లకణముం  ఉముంటే  చాల-  ఆసితపసత ల  అనీన్ని
సమకూరచ్చకవచుచ్చ.  మ  కటముంబనకి
చకసగ సరపోతముంద న బడడ  కతధయన.

ఆమన   నీ  కొడుకక  ఇసత  బగముంటముం-

దనపిసత ముంద..”  చెపరడు శముంకరయధ.
'అముంతకనన్నిన!  అయితే  మముందు  నీ
కూతరతో  ననన్ని  రముండు  మాటల
మాటల డనవస!" అనన్నిడు గోపలయధ 
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"కగల కరధముం గముంధరసల తరచ్చటముం అముంటే
ఇదనేమ"  అముంటసూ  తన  కూతర
కతధయనన పిలచాడు శముంకరయధ.
"కతధయనీ!  న  చినన్నినట  సన్నిహితడు
గోపలయధ  మామయధ  వచాచ్చడు;  కసిన
మముంచి నీళళ పటస కరా తలల!" అన.

శభభముంగ  తోమన  గల సల  మముంచినీళళ
పటస కొన వచిచ్చముంద కతధయన.  గోపలయధ
ఆమన  పేరమగ  పలకరముంచి,  'నేన  ననన్ని
రముండు  చినన్ని  పరశన్నిల  అడుగతన,

సమాధానముం  చెబుతవామాహ్మ?'  అన
అడగడు.

"అడగముండ  మామయధ!"  అనన్నిద
కతధయన.

"మన  ఇముంటకి  ఎవరలన  అతధి
వచాచ్చడనకమాహ్మ, బగ ఆకలతో; సరగర్గు ఆ
సమయనకి మన ఇముంటల కూరల లేక పోతే
ఎలాగ?  మనముం  పటేస  భోజనముం  అతనకి
రచిసత ముంద?" అన అడగడు గోపలయధ. 
"ఆకల  రచి  ఎరగదు  అముంటర  కద
మామయధ!  ఇముంటల ఉనన్ని పచచ్చడ,  పరగ
కూడా అటల  ఆకలగ ఉనన్ని వాడకి పముంచ భకధ
పరమానన్నిలగ  తోసత యి,  కూరగయలే
పటస లన ఏమ లేదు" చెపిరముంద కతధయన.

ఆ జవాబుకి గోపలయధ తకపిత చెముంద, మరక
పరశన్ని  అడగడు-  "ఒక వేళ ఎవరలన తలవెలన
అమాహ్మయికి  అమాయకడలన  భరత
దొరకడనక,  అపరడు అ అమాహ్మయి ఏముం
చయల?" అన.

"అమాయకడలతే  ఏముం  నషసముం?  మముంచివాడు,

కషసపడే  తతసముం  ఉనన్నివాడు అయితే చాల-

అనీన్ని  సరద్ద కముంటయి" అనన్నిద కతధయన.  
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ఆమ  మాటల  వినన్ని  తరాసత  గోపలయధ
మనస  చలలబడడద.  అట  తరాసత  ఇర
కటముంబల  వాళసూళ  మాటల డుకన,

కతధయన, రాజయధల పళల జరపిముంచార. 

గోపలయధక  ఊర  బయట  ఒక  ఎకరా
భసూమ  ఉముంద.  దనల  ఏదలన
పముండముంచాలముంటే  బగ దునన్నిల. దనకి నీట
వసత కూడా లేదు.  దునన్నిముంచాలముంటే డబుబ్బ
కవాల;  అట తరాసత చనల పన చసిన
కూలలక డబుబ్బ లవాసల.  అముంత చసత తరగి
ఎముంత వసత ముందో తలదు. వానల పడతయ,

లేదో?  అసల గోపలయధ  దగర్గుర  పటస బడ
పటేసముందుక అముంత డబుబ్బ కూడా లేదు!

కతధయన  ఒక  ఆలచన  చసిముంద.  ఒక
రోజున  రాజయధన  వెముంటబెటస కొన  పొలముం
దగర్గురక  వెళళముంద.  తన  చెపిరనటస
చెయధమముంద  రాజయధన.  ఇదద్దరసూ  చెరక
గడార  (గడడపర)  తసకన  పొలముంల
అకసడకసడా తరవసటముం మొదల పటస ర. 

పకస  చన  గరవయధ  అనే  భసూససమద.

అతన వళళ చసత నన్ని పనన చసూసి,  గబగబ

వాళల  దగర్గురకి  వచిచ్చ,  "ఏముంచసత నన్నిర,

మర?!" అన అడగడు.

"ఏముం చెయధటేలదనన్ని! మా మామగర తముండభ
ఎపరడో ఈ పొలముంల రముండు చినన్ని  పతరల
నముండా  బముంగరముం  దచాడట.  వాట  కసముం
తరవిస  చసూసత నన్నిమ.  ఒకవేళ  అవి  గనక
దొరకితే మాదరదభముం  కసత  వదలపోతముంద!"

అనన్నిద కతధయన. 

సయముంతరముం  వరకూ  అటల  తరవిస  తరవిస,
రాజయధ,  కతధయన ఇదద్దరసూ పరశముంతముంగ
ఇముంటకి  వెళళపోయర.  అయితే  ఆ  రాతభ
గరవయధక  నదభ  పటసలేదు.  ఊరకే
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వసతచాల-  ఏదలన  తసకనే రకముం  అతన.

అముందుకే  అతన,  అతన  కొడుక  ఇదద్దరసూ
రాజయధ పొలానకి వచిచ్చ రాతభకి రాతభ  చన
అముంత తరవిస పడేశర. ఎముంత తరవిసన వాళలక
ఏ బముంగర పతశ దొరకలేదు. 

రముండో రోజు పొశదుద్ద నేన్ని కతధయన, రాజయధ
వెళళ సరకి పొలముం అముంత చకసగ దునన్ని పటస
ఉముంద!  అద  గరవయధ  పనే  అన  కూడా
కతధయన  కనపటసముంద.  ఆమ,  రాజయధ
ఇదద్దరసూ  ఆ  రోజముంత  అకసడ  చనల 
జొనన్నిల చలాల ర.

మరసట రోజున కతధయన తన ఇముంటకి
తోరణాల  కటస,  లక్ష్మి  పూజ  చెయధటముం
మొదలటసముంద.  ఊరలల  విషయల  ఆగవ
కద,  సముంగత  చటకసన  గరవయధక
కూడా చరముంద. "ఓహ!  అయితే  బముంగర
పతరల దొరకి ఉముంటయి వాళలకి!"  అనకొన
అససూయతో రగిలపోయడు గరవయధ. 
"ఈరోజు  రాతభ  మా  ఇముంటల  దొముంగల
పడబోతనన్నిర"  అన  నవసకనన్ని
కతధయన,  రాజయధన  దగర్గురకి  పిలచి,

"ఇవాళల  రాతభ  నవస  ననన్ని  యీ  యీ
పరశన్నిల అడగల,  గటసగ,  పరకస ఇళళ వాళలక
కూడా వినబడేలా!"  అన అవేముంట చెపిరముంద.

కతధయన  తలవితేటల  మద  పూరత
నమహ్మకముం ఉనన్ని రాజయధ సరేననన్నిడు.

అనకనన్నిటస గనే  ఆరోజు  రాతభ  వాళళముంటల
దొముంగతననకి వచాచ్చడు గరవయధ. అరసరాతభ
అవతముందనగ కిటక తరల పరకసక జరపి,

దొముంగగ లపలకి చసూడటముం మొదలటస డు. 

అతనకసమే ఎదుర చసూసత నన్ని కతధయన
భరతన  మచతోత  పొడచి,  'అముందరసూ 
పడుకనన్నిర.  ఇపరడు  అడుగ,  ఏముం
అడుగతవ!' అనన్నిద.

"ఆ బముంగర పతరల సముంగతేమట?"  గటసగ
అడగడు  రాజయధ.  కిటక  అవతలనముండ
గరవయధ  చెవల  రకిసముంచుకొన
విముంటనన్నిడు. 

అద  చసూసకనన్ని  కతధయన,  "అబబ్బ!
హాయిగ  పడుకవయధ!  మనకేమ 
భయముంలేదు.  ఎవరలన  దొముంగల  వసత  కషసముం
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కద  అన,  బముంగర  పతరలన్ని  మన  ఇముంట
ఎదురగ  ఉనన్ని  ఆ  పదద్ద  చెటస  కొమహ్మలల
దచాన" అన జవాబచిచ్చముంద.

అద  వినన్ని  గరవయధ  ఇముంక  ఆలసధముం
చయలేదు-  గబుకసన  వెళల  ఆ  చెటస
ఎకసడు.  మసక  వెలతరల,  కొమహ్మల
మాటన  నజముంగనే  ఏవ  పతరల  వముంటవి
కనబడాడ యి అతనకి.   విపరరన మొహముంతో
గబుకసన  వాటన  అముందుకబోయడు
గరవయధ!  అయితే అవి పతరల  కదు !
తేనె పటస ల! 

తకణముం  ఝుమహ్మన  పలకి  లేచిన  తేనెటగల
గరవయధన చుటస  మటస,  వళళముంత కటస
కటస  వదలాయి.  గరవయధ  హాహాకరాల
చసకముంటసూ చెటస  మద నముండ జర కిముంద
పడాడ డు!

అతన  అరపల  వినన్ని  రాజయధ,
కతధయన  హడావిడగ  ఇముంట  బయటకి
వచిచ్చ  చెటస  కిముంద  పడ  ఉనన్ని  తేనెపటస న
గినెన్నిలకి  ఎతత కొన,  అటల నే  గరవయధన
కూడా  మరాధదగ  లేవనెతత,  ఇముంటలకి

తసకెళళ,  చకసగ  పసర  మముందు  తచిచ్చ
రాసి,  మముంచి  నీళళ  తశపి,  తలలవారాక
మరాధదగ సగనముంపర. 

ఆ సముంఘటనతో గరవయధక జ జ్ఞానదయముం
అయిముంద.  మముంచి మనషులక అనధయముం
చయలన  చసూసత  తనకే  తగిన  శసిత
జరగిముందన  అరసమలముంద.  'వళలతో  పటస కముంటే
మొదటకే  మస ముం  వసత నన్నిద!"  అన  ఇముంక
వాళల జలకి పోకముండా ఊరకనన్నిడు. 

అముంతల వాన కలముం రానే వచిచ్చముంద.  బగ
తరవిస  గిముంజల  వేసినముందున  రాజయధ
పొలముంలకి నీర ఇముంకి,  ఆ ఏడాద బలే బగ
పముండముంద. 

కతధయన తలవికి  రాజయధ,  గోపలయధ
ఇదద్దరసూ ఎముంతో సముంతోషముంచార. 

కతధయన సహచరధముంల రాజయధ కూడా
అమాయకతసనన్ని వడ తలవిమముంతడలనడు.

కషస నకి తలవి తేటల కూడా తోడవసటముంతో
అటపలన  వాళళదద్దరసూ  పటసముందలాల
బముంగరమలముంద.
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పమ పగ?
రచన: మదద్దరాల శనవాసల, కముంకణాలపలల

పలలయధ ఒక సనన్నికర రలత.  అతనకి ఉనన్ని
ఆసతలాల  రముండదుద్ద ల,  మసూడకరాల  పొలముం,

పొలముంలనే  ఒక  మసూలగ  ఇలల .  ఇముంటకి
పకసనే ఎదుద్ద లకసముం ఓ పక,  దనకి కొముంచెముం
అవతలగ పేడ దబబ్బ ఉముంటముంద. 

ఇముంట పరటల కూరగయల వేసత డతన.  ఓ
అరస  ఎకరముంల   పశవల  మేతకసముం  గడడ
పముంచుతడు. 

అముందర  రలతలాల గే  పలలయధ  కూడా
పరతరోజ  చకటలనే   లేసత డు.  ఎదుద్ద లన్ని
మేతక  వదలటముం,  పకన   శభభముం
చసకవటముం,  తరాసత  పొలముం  పనల;

సయముంతరముం అవతముండగ ఊరోల రచచ్చబముండ
దగర్గుర కబురల - ఇదీ, పలలయధ  దనచరధ. 
ఓ  రోజు  అతన  కసవ  ఊడచ్చ  దబబ్బల
వేయబోతముండగ,  మసక  వెలతరల
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కనబడముంద-  పమ  తోక!  పమ  తలేమ
దబబ్బక అవలవెలపగ ఉనన్నిద. అద ఇపరడే ఏ
ఎలకన  మకిస  ఉముంటముంద;  చురకగ
కదలటముం లేదు; అలకిడనీ పటసముంచుకలేదు. 

పలలయధ ససతహగ ధలరధవముంతడే; కనీ
అతనద  కొముంచెముం  సనన్నితమలన  మనస.

అముందుకే   'చముంపదమా,  వదద్ద ?!'  అన
ఆలచనల  పడాడ డు.  'అద  ననన్ని  ఏమ
చయలేదు కద'  అనకనన్నిడు. 'అలా అన
వదలేసత?' 

'ఇలల  ఇకసడేనయ.  భరాధపిలలల
తరగతముంటర.  ఎవరకెలన  ఏదలన

జరగరానద   జరగితే  ఎలాగ?'  పమన
గమనససూతనే  ఆలచిముంచసగడు.  యిముంతల
పమ కసత కదలముంద. 

పలలయధ  మనససూ  గటస  పడముంద.  అకసడే
ఉనన్ని  ఓ  కటస  పటస కొన  చటకసన ఒకస
దబబ్బ  వేశడు.  వేట సరగర్గు  పడడటల  లేదు;

పమ సరసర మన వముంపల తరకసముంటసూ
పరగ అముందుకనన్నిద. పలలయధ దన వెముంట
పడ మరో రముండు వేటల  వేశడు.  అయిన
అద తపిరముంచుకనన్నిద. 

పద రోజుల గడచినెల.  ఒక రోజు సయముంతరముం
పూట  పొలముంల  తరగతముంటే  అలలముంత
దసూరాన పమ కబుసముం ఒకట కనబడముంద
పలలయధక.  అట  ఇట  చసూసత  అకసడో
గటస  వెముంబడ  పకసముంటసూ  పోతనన్నిద
పమ! 

"అమహ్మ!"  అనకనన్నిడు  పలలయధ.
"కొముంపదీసి ఆ పమ పగ పటసలేదు కద?!"

అనమానముం మొదలలముంద. 

ఆరోజు  ఇముంటకెళల  పడుకనన్నిక  నదభపటసముంద
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గనీ,  ఎకసడ  లేన  కలలసూ  వచాచ్చయి.

అయితే  నదభ  లేచసరకి  పమ  సముంగత
అతనకి గరత  లేదు. 

మరో  రముండు  వారాల  తరాసత,  ఎదుద్ద లక
కడత పడుతముండగ,  పకసనే ఏదో 'సరసర'

పశకినటలయి,  మళళ  పమ  గర తచిచ్చముంద.

చతల పననముంత  వదల దబబ్బ వరకూ అనన్ని
వెలపలా  చసూసకొచాచ్చడు.  ఊహు!  ఏమ
దొరక లేదు.

మరో  పకముం  రోజుల  గడచాయి.  రాతభ
ఆరబయట పడుకనన్నిర అముందరసూ.  ఎదుద్ద
మడల  గముంటల  శబద్దముం  అవసటముంతో
ఉనన్నిటల ముండ మలకవ వచిచ్చముంద.  చసూసత ఎదుద్ద
లేచి నలబడ ఉనన్నిద. పరకసనే గముంప కిరముంద కళల
'కొసకొసకొస...'మముంటనన్నియి…

'పమ!'అనకముంటసూ  చటకసన   కరర
తసకన  మముందుక  ఉరకడు  పలలయధ.
చినన్ని బలర వెలతరల కనబడముంద పమ-

ఓ  ఆరడుగల  దసూరముంల  గబగబ
పకసముంటసూ  పోతనన్నిద. 

పలలయధ  అనమానముం   బలపడముంద.  "ఈ
పమ నపల  పగ పటసనటస ముంద.  ఏదో ఒకట
చయల  రేప"  అనకనన్నిడు.  ఆ  రోజు
సయముంతరముం  రచచ్చబముండ   దగర్గుర  చరన
మతర లతో ఈ సముంగతలనీన్ని చెపరడు.  

"జగరతతరోయ !  పమల విషముం!"  అనన్నిడు
వెముంకటయధ. 

"మన వెముంకటసమ కడకెళల  బవా! ఇసక
మముంతభముంచి  ఇసత డు.  ఇముంట  సటసూస  జలల ;
సరపోదద్ద.  పిలల-జెలల  తరగేదయ!"  బమహ్మరద్ద
సబబ్బయధ సలహా ఇచాచ్చడు. 

"ఇదో పలలయధ! ఎముందుకెలన మముంచిద;  కసత
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జగరతతగనే ఉముండు. పకూసళళ  పమల పటేస
ఈరనన్నిముండాల , ఆణష పిలపిముంచుక. నలశజుల
ఇముంట దగర్గురే రాతభకి బస ఏరారట జేయి. ఆడే
జసకముంటడు"  అనన్నిడు  మరో
పదద్ద యన.

ఇముంతల  రాజరావ  వచాచ్చడు  అకసడకి.

అతన  పటన్నిముంల  లకచ్చరర గ  పన
చసత ముంటడు.  సముంగతముంత  విన,  అతన
పదద్దగ నవాసడు. 

"అదముంటరా?!  మ  మామ  భయముంతో
వణకిపోత  వముంటే  నీక  నవసతలగ
ఉముంద?" అడగడు వెముంకయధ.
"లేకపోతే  ఏముంద,  పదద్దయధ?!  మనముం  ఏ
కలముంల ఉనన్నిముం?  పమల  పగ
పటసడమేముంట? ఇముంత పదద్ద బురర ఉనన్ని మనమే
అనేక  విషయల మరచిపోతసూ ఉముంటమే,

ఇముంక  పమక  ఎముంత  మదడు
ఉముందనకనన్నిర?  దనకి  ఉముండే  మదడే 
వేపకయముంత.  అముంత చినన్ని మదడుల దనకి
ఇముంక  ఇముంత  జ జ్ఞాపకశకిత  అముంటసూ  అసల
ఉముండనే ఉముండదు!" నవాసడు రాజరావ. 

"అముంటే  ఏముందరా,  నవసనేద?..  పమల
పగపటసవ అముంటముండావా?" సబబ్బయధ తత.

"అవన తత, వాటకముంత సీన లేదు"

"మరలతే  రముండు  నెలలగ  ఆ  పమ  న
చుటసూసతనే  ఎముందుక  తరగతోముంద
అలల డూ?!  నేన ఇటస ముంటవి పటసముంచుకనన
నీక  తలస  కద;  అముందుకే  మొదటల 
పటసముంచుకలేదు-  కనీ  జరగినవనీన్ని
చసూసత ముంటే  నమహ్మక  ఎటస ముండేద?"  పలలయధ
అడగడు భయముంతో. 

రాజరావ  అముందరకేసీ  చసూససూత  చెపరడు-

"సరే!  అముందరసూ  మర  నతోబట
పలలయధమామ ఇముంటకి రముండ!  ఈ పమ
పగ  సముంగతేముందో  సరషసముంగ  తేలేచ్చసత న.

పలలయధ  మామా!  నీ  సమసధ  తరముందముంటే
మర,  మాక  అముందరక  మముంచి  భోజనముం
పటసముంచాల, సరేన?" అన.

అముందరసూ  కదల  పలలయధ  ఇలల  చరార.

వాళళముందరనీ అకసడ తనెన్నిలమద కూరోచ్చబెటస,
రాజరావ ఒకసడే మలలగ పేడ దబబ్బ దగర్గురకి
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వెళళడు.  ఏముం మముంతరముం  వేసడో మర,  కొదద్ద
సపటలనే  ఒక  పమన,  దన నట దగర్గుర
నొకిస  పటస కొన-  తసకొచాచ్చడు!  సనన్నిగ,

గోధమరముంగల  మరసిపోతసూ,

నలగడుగల పొడవ ఉముంద అద.

అముందరసూ తనెన్నిలమద నలబడ హాహాకరాల
చసర.

"చసూడు మామా,  మసూడు నలగ మారల
పమన  చసూసినవ  గద,  దీనేన్నిన?"

అడగడు రాజరావ.

"ఇద  గవచుచ్చరా  అలల డూ!  దొముంగద,

నమద  పగ  బటసముంద  చసూడు!"  అనన్నిడు
పలలయధ దనకేస కపముంగ చసూససూత.
గడలపరగిముంచి  తన  చతలన  పమనే
చసూసత నన్ని  పలలయధ  కొడుకన  ఉదద్దశముంచి
"కొనన్ని గోనె సముంచల తే రా" అన, రాజరావ
చెపరడు-  "ఇద  విషముం  పమ  కదు
మామా!  దీన తల చసూసవా,  ఎలా ఉముందో?

విషముం  పమ  తల  తభభుజకరముంల
ఉముంటముంద-  దీనకి  పళళ  ఉముంటయి  గనీ,

కరల ఉముండవ చసూడముండ-" అన ఒక పలలతో
ఆ పమ నర తరచి చసూపడు.

అముందరసూ ఆశచ్చరధముంగ చసూసర.

ఆ  పమన  గోనె  సముంచల  వేసి  మసూత
బగిముంచిన రాజరావ,  ఈసర పశవల శల
వెనకవెలపక వెళళ,  ఐదు నమషలల  మరో
పమతో  తరగి  వచాచ్చడు-  ఇద  లావగ,

నలలగ  మరసిపోతసూ  ఆరేడు  అడుగల
పొడవ ఉముంద!

"ఇద!  ఇద!  ననన్ని  వెముంటడన నగపమ
ఇద"  అనన్నిడు  పలలయధ,  చెమటల
కకసతసూ.

"మామా!  దీనన్ని  జరరపోత-  'రాట  సన్నిక్'

అముంటర.  చసూసకి  నగపమలా
ఉముంటముంద కనీ,  ఇద ఎలకలన్ని తన రలతక
మేల  చసత ముంద.  దీనకి  కూడా  విషముం
ఉముండదు-"  అన  దన  నటనీ  ఓ  పలలతో
తరచి చసూపడు రాజరావ. 

ఆ పమన కూడా గోనె సముంచల వేసి మసూత
బగిముంచాక,  మళళ  పోయి,  ఈసర దగర్గురోలన
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పొదలముంచి  చటకసన  ఓ  పమన
ఎతత కొచాచ్చడు-  సనన్నిగ,  కటల  కటల గ
ఉముందద.  ఎకసవ పొడవ కూడా లేదు- ఏదో 
పమ  పిలల  ఉనన్నిటల  ఉముంద-  "ఇద  విషముం
పమ  పదద్దయధ!  కటలపమ!  దీన  నటల
కరలముంటయి  చసూడముండ!"  అముంటసూ  ఓ 
పలలతోట దన నర తరచి చసూపిముంచాడు-

నటల  రముండు వెలపలా రముండు పదద్ద పదద్ద కరల
ఉనన్నియి!  ఇద కరసత  కొదద్ద  గముంటలల మనష
చచిచ్చపోతడు.  మక కనబడముంద  ఇదన?"

అనన్నిడు రాజరావ.

"ఇద కదురా అలల డూ! నక కనపిముంచిముంద
ఇముందకట  జరరపోతే  అనకముంటన"

అనన్నిడు పలలయధ అనమానముంగ.

కటలపమన  కూడా  గోనెసముంచలకి  వేసి
మసూట  కటస క,  రాజరావ  వెళళ  వెతకి
ఒకససర ఒకస  పమ లకసన ఇముంక ఐదు
పమల పటస కొచాచ్చడు!

"ఒరే!  ఇకసడేదో పమల ఫధక సర పటసనటస
ఉనన్నిడురా,  మ మామ?!"  నవాసడు
సబబ్బయధ తత.

రాజరావ  కూడా  నవసతసూ  చెపరడు
"చసూడముండ,  పలలయధ  మామ  ఇలల  ఊర
బయట ఉముంద.  కూరగయల పముంట  ఉముంద
గనక,  చెతత చెదరముం  బగ  పడుతముంద.

దబబ్బల గసూడా దగర్గురోలనే  వేసకనె! 

దబబ్బల కూరగయల, గిముంజల తనేముందుకన
వాటలలకి  ఎలకల,  ఏవేవ  పరగలసూ,

తేళసూళ,  కపరలసూ  అనీన్ని  చరతయి.  ఇవనీన్ని
రాతభ  పూట  బయటకి  వసత యి.  వాట
కసమన ఎకసడకసడ పమలసూ వసత యి.

కూరమొకసల  గబురలల  ఇవి  పటసల
పటస కవచుచ్చ  కూడా.  ఇముంక  వెతకితే  ఎనన్ని
దొరకతయ మర- 

పలలయధ  మామా!  నవస  నలగె లదు
పమలన్ని  చసూసి  ఉముంటవ.  పరతసరీ  ఆ
పమ  ఒకటే  కనకసరేలదు.  తరచుగ
కముంటపడటముం  వలల  నీక  అటల  అనపిముంచి
ఉముంటముంద. 

పమలక  చెవల  ఉముండవ!  అయిన
మనముం  అడుగల  వేసినపరడు  భసూమ
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కముంపిసత ముంద,  అ కముంపనల దసరా అవి మనముం
వసత నన్నిమన  పసిగటస,  కదరతే 
పరపోతయి;  లేకపోతే  పశణభయముంతో
కముంగర  పడ,  మగత  పశణులలానే
పోరాడతయి. అముంతే" అనన్నిడు.

ఇక ఎవసరసూ రాజరావ మాటలక ఎదుర
పలసలేక  పోయర.  "అముంతేనముంటవా
అలల డూ!"  అన  మాతరముం  అనగలగడు
పలలయధ.  
"అవన  మామా,  నీక  ఇముంతకమముంద 
ఎనన్నిసరల  చెపరన-  ఆ  దబబ్బల  ఇముంటకి
దగర్గురగ  వేయొదద్దన,  గబురగ  చెతతన

పడేయొదద్దన.  అలా గబురల ,  చెతత,  చెదరముం
ఉముంటేనే  పరగ పటక్రొ  చరేద.  పరసరాలనీన్ని
పరశభభముంగ ఉముంచుకన చసూడు. ఇవేవ ఇముంక
దగర్గురకి  కూడా  రావ.  ఇముంక  అనమానముం
ఉముంటే,  ఎపరడూ  పొలముంల  గడడల
తరగతసూ  ఉముంటవ  కనక,  మకళళ
వరకూ  ఉముండే  బసూటల  కొనకస.  కళళనీన్ని 
మసూససలా  ఉముండే  మముందమలన  బటసల
వేసక.  ఒకవేళ  పొరపటన  ఏ  పరగో
కొరకిన  ఏమ  పరమాదముం  కదు"  జగరతతల
చెపరడు.

ఇక  ఆ  మరనట  నముండే  పరసరాల
పరశభభత  కరధకరమముం  మొదల  పటస డు
పలలయధ.  దబబ్బలన్ని  ఇముంటకి  దసూరముంగ
జరపడు.  చెతత,  మరగ,  పొదల ఇముంటకి
దగర్గురగ  ఏమేమనన్నియ  వాటననన్నిటనీ 
తొలగిముంచి  దబబ్బలల  వేససడు.  పలలయధ
కదు-  ఊళళ  చాలామముంద  తమ  ఇముంట
పరసరాలన్ని  బగ  చసకనన్నిర.  ఇక
అటపలన  వాళళ  ఇళలక,  పశవల  పకలక
పమల బెడద పూరతగ తొలగిపోయిముంద!
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సరలన కకష
రచన: ఆర .సి. కకషషససమ రాజు తరపత ,

కకషషవరహ్మ  మహారాజుక  మగర్గుర  మగ
పిలలల.  మగర్గురసూ  మగర్గురే,  మహా
సమరల.  పిలలల  అటల  ఉముంటే  ఏ
తలలదముండుర లక  మనసన  పడుతముంద?

వాళలన  పరయజకలన్ని   చయల,

విదధబుదుద ల నేరారల అన రాజుగరకి గటస
కరక కలగిముంద. 

'మా  పిలలలన్ని  తటస కగల  సమరస లలన

గరవల  ఎవరనన్నిర?'  అన  బగ
వెతకర  కకషషవరహ్మ  గర.  ఏ  గరవలన్ని
చసూసిన 'వళళ కరరర' అనే అనపిముంచిముంద.

చివరకి  ఎవరో  చెబతే  సవరషమఖీ  నదకి
ఆవల  ఒడుడ న  'పరజ జ్ఞా  ఆశరమానన్ని'  నడపే
మతరవిముందులవార దగర్గురకి వెళళర.

కొముండల  నడుమన,  పచచ్చట  చెటల  మధధ,
అతధముంత  పరశముంతముంగ  వనన్ని  ఆశరమముంల
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గరవలక,  శషుధలక కవలలన వసతల
అనీన్ని ఉనన్నియి.  మతరవిముందులవార రాజుక
బగ  నచాచ్చర.  బలముంగ,  చురకగ,

జజ్ఞానముం-సధన ఉటసపడుతసూ ఉనన్నిరాయన. 

"మా పిలలలక విదధ నేరరమన అరసముంచముందుక
వచాచ్చన.  మర రాజధానకి విచచ్చసి,  కనీసముం
ఓ  పదళలపట  మా  పిలలలక  పఠాల
చెపరల" అనన్నిడు రాజు ఆయనతో.

మతరవిముందులవార  నవాసర.  "కదు
అముంటనన్నిముందుక  కమముంచాల  మహారాజ!

మేముం ఈ పశముంతనన్ని వదల వచచ్చ వల లేదు.

మా  పదదతలక  నగరాల  సరపడవ.

అయిన  అసల  అముంత  శరమ  ఎముందుక
పడతర?  మ పిలలలన్ని  మగర్గురీన్ని  నశచ్చముంతగ

మావదద్ద వదల వెళళముండ.  వాళళ కూడా మా
ఇతర,  సమానధ కటముంబలనముండ వచిచ్చన
శషుధలతో బట విదధల నేరచ్చకముంటర.

అలా వారకి లకచారముం కూడా తలసత ముంద!"

అనన్నిర.

"కనీ ఇకసడ.., రాకమారల ఉముండేముందుక
వసత..-" నీళళ నమలార రాజుగర.

"ఇకసడ  వార  రాకమారల  కదు
మహారాజ!  విదధరస ల.  గరకలముంల
విదధరస లముందరసూ  ఒకసటగ  నవసిసత ర.

కవాలముంటే,  వాళళ  అలవాట పడే  వరకూ
మర  నదకి  అట  ఒడుడ నే  ఉనన్ని
దవరకొముండల  తతసలక  వసత  ఏరారట
చసకవచుచ్చ.  నేన  ఇద  వార  మేల  కరే
చెబుతనన్నిన-  అనధథా  భవిముంచకముండ"

గటసగ చెపేరసర మతరవిముందుల. 

చివరకి  కకషషవరహ్మక  'సరే'  ననక  తపరలేదు.

'మదుద్ద మదుద్ద గ  పముంచిన  రాకమారలన
కషసపడమముంటనన్నిడే'  అన  బధ  కూడా
కలగిముంద.
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అముంతలనే  మతరవిముందుడు  "విదధ  వముంట
బటస లముంటే  మముందు  శరీరముం  చురకగ
ఉముండాల.  శరీరముం  చురకగ  వముండాలముంటే
యగసనల,  పశణాయమాల,  వాధయ-

మాల  నతధముం  చెయలలముంద.  రాకమా-

రలన  రేపటనముండ  ఉదయముం  నలగ
గముంటలకే నదభ లేవాలన చెపరముండ" అనన్నిడు.

"అపరడేన?  మముందు  ఒకట  రముండు
రోజుల.."  అన  దట  వేయబోయిన
రాజుగరకి  "యగ:  చితత  వకతత నరోధ: అన
తలసిముంద  కద!"  అన  హితవ  చెపేరసి
పముంపేసడు కూడా.

మొదట  కొముంత  సముంకచిముంచిన,  తరాసత
రాజుగర   వెముంటనే  తేరకొన,  కమారల
నవాసనకి  ఏరారటల  చయిముంచాడు.  వాళళ
దవరకొముండల  సకల  సౌకరాధల  నడుమన
ఉముంటర;  రోజ  ఉదయముం  రథముంల  నద
ఒడుడ క  చరకన,  అకసడ  వారకెల
పరతేధకిముంచిన  పడవల  పరతరోజ  ఉదయముం
ఐదు  గముంటలకలాల  ఆశరమానకి  చరకనేటల
రథ  సరథులన,  కళసీలన

నయమముంచాడు.

ఆర నెలల గడచాయి.  పతర రతన్నిల ఎలా
వనన్నిరోనన రాజు-రాణలక బెముంగ  వేసిముంద.

రాజు గర బయలదర దవరకొముండ వెళల ర.

రథ సరథి గరాశలక నీళళ పడుతనన్నిడు.

"అయధగరల  మగర్గురసూ  ఆశరమానకి
వెళళరముండ" అనన్నిడతన. 

"మర నవస ఇకసడముందుకనన్నివ?  వాళలతో
వెళళలేదమ?" అన కపముంగ అరచాడు రాజు.

"మరముండ..  బబుగరలముండ.."  అముంటడు గనీ
సరథి నర తరచి ఏమ చెపరలేకపోయడు.

రాజుగర గబగబ గరాశనెన్నికిస, నద ఒడుడ క
చరకనన్నిర-  "ఈ  నదన  ఎటల  దటల
ఈ సమయముంల" అనకముంటసూ.

తరా  వెళళసరకి  రాకమారలకస ముం
ఉదద్దశముంచిన  పడవ  ఈ  ఒడుడ నే  ఉముంద-

"రాకమారలేర?" అడగడు రాజు.

"ఆశరమానకి  వెళళరముండ"  అనన్నిడు
నవికడు, పడవన బయలదరదీససూత.
"నవస  వాళలన  దగవిడచి  అకసడే  ఉముండాల
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కద,  ఇటవెలప  ఎముందుక  వచాచ్చవ?"

అడగడు రాజు కపముంగ.

"మొదటల  ఒకస  వారముం  రోజుల  పడవల
దగవిడచి  వచాచ్చన  అముంతే  పరభసూ  తరాసత
ఏవెలన నౌక విహారాలక తపిరసత అయధగరల
న  నవన  ఎకసటమే  లేదముండయధ"
వినన్నివిముంచుకనన్నిడు కళసీ.

రాజుగర హకదయముంల తఫన రేగిముంద.

గబగబ  మతరవిముందుల  వార  ఆశరమానకి
చరకనన్నిర.

ధాధనముంల  ఉనన్ని  మతరవిముందుడు  ఆయనన్ని
చసూసి లేచి వచిచ్చ "రాకమారల మగర్గురసూ

బగనన్నిర  పరభసూ.  విదధల  చకసగ
నేరసత నన్నిర. రముండ" అన లనకి పిలచుక
వెళళర.  లపల  మగిలన  పిలలలతో  పట
చకసగ సధన చసత నన్ని రాకమారలన్ని చసూసి
రాజుగర మనస కదుటపడడద. 

పనల  ఉనన్ని  రాజకమారల  మధాధహన్నిముం
భోజన  సమయముంల  వచిచ్చ,  తముండభన
పలకరముంచార,  ఆయనన్నికూడా  పిలచ్చకొన
వెళళ  తమ  తోట  విదధరస లన  అముందరనీ
పరచయముం  చసర;  అముందరతో  పట
భోజనముం పటసముంచార. వారల ఇపరడు ఆరన్నిలల
కిరత ముం ఉనన్ని సమరతనముం,  బదదకల చాయల
కూడా లేవ! 

గమహ్మడకయల  లకసన  వముండే
రాకమారల ఆరన్నిలలల సొరకయల లకసన
సనన్నిబడటముం  చసూసి  రాజుగర
సముంతోషపడనర.  వారల వచిచ్చన మారరన
చసూసి  రాజుగరకి  ఆశచ్చరధముం  వేసిముంద-

'పూచికపలల  సెలతముం  పరకసకి  తసి  పటసన
రాకమారల  ఇముంత  చలాకగ  ఎలా
తయరలనర?' అన. 
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"రాకమారల  మగర్గురసూ  చాలా  మముంచి
పిలలల మహారాజ!   రథానన్ని, నౌకలన్ని ఎపరడో
తపర,  అసల  వాడనే  వాడర.  పరతరోజ
ఉదయముం  నద  ఒడుడ  వరకూ  పరగెతత
వసత ర;  అటపలన నద ఈవల ఒడుడ  వరకూ 
ఈదుతర.  సయముంతరముం  వెళళటపరడు
కూడా అముంతే. 

ఉదయముం నముండ యగలన,

శసత త్క్రిపఠనముంలన, కరడాభధసముంలన, యదద-
కరడలలన  పలొ ర్గుముంటర.  వటనన్నిముంట  వలాల
వాళళ  శరీరముం  బలముంగ  తయరలముంద.

ఆరోగధవముంతమలన శరీరముంల ఆరోగధవముంతమలన
మనసల  ఉముంటముంద"  వివరముంచార
మతరవిముందుల.  

"అయిన,  అముంత  దసూరముం  నదల 
ఈదుతరా,  మా  పిలలల?!"  ఆశచ్చరధముం
పరకటముంచార రాజుగర.

"రాజ!  సరలన  కకష  దసరా మన శరీరానన్ని,
మనసన శభభముం చసకనన్నిపరడు,  చుటసూస
ఉనన్ని  పశణశకిత  మనలకి  పరవహిముంచ-

గలర్గుతముంద.  చాలా పన చయగలర్గుతముం.  ఈ
ఆర  నెలలలన  రాకమారల  తమలన
పశణశకితన  గరతముంచార.  ఉతలహముంగ  శరదద
చసూపతనన్నిర.  వారకి  మగర్గురక  మముంచి
భవిషధతత  వముండగలదు"  అన
ఆశీరసదముంచార మతరవిముందుల.

                                                               ససగతముం!

కొతతపలలల  పిలలల రచనలక పశధానధత ఉముంటముంద. ఈ పసతకముంల సగనకి పలగ కథల పిలలల రాసినవి; మగిలనవి పిలలల- 

కసముం పదద్దల రాసినవి.  బొమహ్మల వేసిన వాళళ కూడా చాలామముంద పిలలలే.  

పిలలలన కలవటముం, వాళలతో తలగల కథల రాయిముంచటముం, బొమహ్మల వేయిముంచటముం, వాళళ పముంపిన కథలన్ని,  బొమహ్మలన్ని 
సరదదద్ద, మగత పిలలలముందరక  నచచ్చటల   పసతకలగ తయర చయటముం, దనకసముం ఓపన  సరల  ఉపకరణాలన వాడటముం, 

కథలన్ని అముందరసూ ఉచితముంగ చదువకనేటల  ఇముంటరన్నిట ల పటసటముంతోపట, కొనన్ని పరతల అచుచ్చ వేసి, పిలలలచత చదవిముంచటముం 
మాక ఇషసముం. అముందర మేలసూ కర చస ఈ పనల మరసూ పల పముంచుకముండ. చతనెలన సయముం చయముండ.  పిలలల కథల 
పరపముంచానకి  ససగతముం!



 నెఫష టత్రానన్సుఫర్ మరయ ఫోన్ పే వసంట ఇన్ సెషసంట టత్రానన్సుఫరల్లో కోససం:

“Kottapalli Prachuranalu”
SB A/c 62320333310,
State Bank of India
Dharmavaram Branch
IFSC: SBIN0020902

(బజ్యేసంకు వార నయమాలననసరసంచి,  "కాజ్యేష్ హజ్యేసండిల్లోసంగ్ చారర్జీల"గా పపతిసార 
మేము రర. 50 అదనసంగా చెలల్లోసంచవలసి వసుస సంద..  అసందువలల్లో బజ్యేసంకులో డబబ్బ 
కటషకసండి-  నరగా మీ అకస్కూసంటు నసండే టత్రానన్సుఫర్ చేయగలరన పాత్రారర్థన)

   పపసుస తసం అసందుబటులో ఉనర్నె కొతసపలల్లో పిపసంటు పుససకాల వివరల :
కపమ

ససంఖజ్యే
వివరల ఒక సెట లోన

పుససకాల ససంఖజ్యే
సాష కులో ఉనర్నె సెటుల్లో

(సుమారగా)

వెల (రర)

(పోసషజ అదనసం)

1 2013 Set 3 76 75

2 2014 Set 10 289 250

3 2015 Set 7 746 175

4 2016 Set 8 877 200

5 2017 Set 7 1100 175

6 2018 Set 7 1230 210

7 2019 Set 3 1500 90

కొతసపలల్లోన మీ మితప లకు, మీర చదవిన బడులకు, మీ సమీపసంలోన లలబదరలకు బహూకరసంచసండి! 

కథల పుససకాలసండీ కథల పుససకాల!  పిలల్లోల చెపిప్పిన కథలనార్నెయ! పెదల్దీల వాత్రాసిన కథలనార్నెయ! 

రసంగరసంగల బొమర్మాలనార్నెయ! అకస్కూడకస్కూడా జోకులనార్నెయ! 

ఆన్ లలన్ లో దొరకుతనార్నెయ! ఇపుప్పిడే కొనసండి! అసందరకీ చెపప్పిసండి!!! 

రబోయే 12 ససంచికలకల ముసందసుస  చసంద:

రర. 360/- (పోసషజీ మరయ యసెన్సుమర్మాస్ ఛారర్జీల కలపి)

గమనక:  అచచయిన పుససకాల ఎపప్పిటకపుప్పిడు సాధారణ పోసుష లో పసంపబడతయి.

కొతసపలల్లో పిపసంటు పుససకాలన ఆన్ లలనల్లో ఆరర్డర చేయటసం, చసందల కటషటసం చాలా 
సులవ!    కపడిట కారర్డ ల దర్వరన, డెబట కారర్డ ల దర్వరన, నెట బజ్యేసంకసంగ్ దర్వర 
కూడా కొతసపలల్లోకల  డబబ్బల చెలల్లోసంచవచచ! అకస్కూసంటు నెసంబరల్లో  వెతకుస్కూన పన కూడా 
లేదు!  ససందరరసంచసండి:      http://www.instamojo.com/kottapalli

మరనర్నె వివరలకల ససంపపతిసంచసండి:  కొతసపలల్లో పపచరణల, 1-127/A, యసంఆరర్వ ఆఫీసు దగగ్గర, చెనర్నెకొతసపలల్లో,
అనసంతపురసం జలాల్లో . పిన్:  515101.  ఫోన: 7702877670,  9490180695.  ఇ-మయిల : team@kottapalli.in 



చచూడటట-చదవటట
ఈ మధధ్య అటదరచూ బాగా చచూసస నన్నారుర,  కానీ చదివేవాళళ్ళు మటుకు తగగ్గిపోతునన్నారు!"  అనన్నాడు తాతయధ్య,
విచారటగా నిటచూట్టూరుసచూస.
"అటటే నీ ఉదద్దేశట అటదరచూ టీవీల, సినిమాల 'చచూసస నన్నారు'; పుససకాల 'చదవటేట్లేద' అన?" అడిగాడు కిటుట్టూ .
"ఉహ.  అటట్లే  చెబితే సెలల్ఫోనుల ఎటు పోవాల"  అటది బియధ్యట ఏరుకుటటునన్నా బామమ,  చాటల బియధ్యనిన్నా
మరటత శశదద్ధగా చచూసచూస.
"అటట్లే  కాద, నేనటటటది.  పప్రాణులగా మనకి భాష దచూరమమై పోతునన్నాది అని. నేనే వివరసస ను ఆగ: 

అసలమైతే చదవు వచచ్చిన వాడిక,  చదవు రని వాడిక ఇదద్దేరక  'చచూడటట'  మటుకు వచచ్చి.  సినిమాల,  టీవీల
కాద; ఏ రోడుడ  మీది పోసట్టూరుట్లే  అయిన సర, ఇదద్దేరచూ 'చచూసస రు'.  అయితే అటట్లే  చచూసక, చదవుకునన్నా వాడు
దానిన్నా ఇటకటచెట వివరటగా, 'చదవుతాడు'.  అయితే ఈ మదధ్య చాలా మటది 'చచూడటట' ల పడి, 'చదవటట'

మానేసస నన్నారు.  ఎటదకటటే,  వాళళ్ళుకి  'చదవటట'  అనే  యీ  పశకిశయ  సలభటగా  లద.  సహజాతటగా
అనిపటచటేట్లేద. అదొక బరువు లాగాను, కకృతకటగాను అనిపససటది. దీనికి కారణాల వెతుకక్కొని సవరటచకోవాల
అటదరట " అనన్నాడు తాతయధ్య.
"బానే వుటది. ఇటతక  మీ చొకాక్కొ ఏ రటగది?" అడిగటది బామమ టకుక్కొన.

"నీలట రటగ!" అనన్నాడు తాతయధ్య చటుకుక్కొన.

"మర దాని కాలర  మీద టమైలరు పేరు ఒకటి ఉటది- ఏట టమైలరోర్సో చెపుప, చచూదాద్దే ట!" అనన్నాడు రటగా ఉతార్సోహటగా.

"నకు తెలర్సోర, రమేష  టమైలరుర్సో. ఇపుపడు నీవటతు: మీ ఇటటట్లే వేశలాడే కాధ్యలటడరును ఎవరు ముదిదటచారో చెపుప
చచూదాద్దే ట?" తిరగబడి, నవావ్వాడు తాతయధ్య.
రటగా  తెలట్లేమొహట  వేశాడు.  "అదీ...అదీ..ఏదో  రసి  ఉటటుటది.  దాని  అటకెల  పెదద్దేగా  ఉటటయి,  నీలట
రటగల!" అనన్నాడు.

"అదర.  నేనటటునన్నాది.  రటగ చచూసస ట;  సెమైజు చచూసస ట;  కానీ ఆ అక్షరలన్నా మటుకు చదవట!  ఇటట్లే  ఎటదకు
అవుతునన్నాదో  జాగశతసగా  చచూడాల.  దీనిక,   ఇషట్టూటగా  చదవటనిక,  మాతకృభాషక  ఏదో  సటబటధట  ఉటటుటది
కచచ్చితటగా.   సలభటగా,  సహజటగా  అయిపోగల  'చదవటట'  అనే  పశకిశయని,  బలవటతటగా,  బరువుగా,

కకృతిదమటగా చేసకోవటటల పెదద్దే మోసట ఉటది.." అనన్నాడు తాతయధ్య, మళళ్ళు ఓసర నిటచూట్టూరుసచూస. 
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